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Vervolg werk Schepenstraat en 
Walenburgerplein 
Nu in fase 1 en 2 van de Schepenstaat het 
rioleringswerk en de inrichting van de straat een 
eind op streek zijn, kan het werk verder in fase 3 
en 4. Op maandag 23 april starten we om 07.00 
uur met het verwijderen van de bestrating tussen 
de Statensingel en de kruising van de 
Schepenstraat met het fietspad op het 
Walenburgerplein. Dit betekent dat op hier niet 
meer geparkeerd kan worden, evenmin als op de 
parkeerplaats op het Walenburgerplein. 

Het werk aan de kabels van Stedin verloopt 
vooralsnog goed. We verwachten dat het trottoir 
langs de huizen nummer 1 t/m 35 vanaf eind mei 
aangelegd kan worden. Dan zijn de loopbruggen 
niet meer nodig. 

Planning 
De bestrating van fase 3 en 4 zal binnen een week 
verwijderd zijn, zodat in de loop van deze eerste 
week ook de werkzaamheden aan het gas, de 
telecom, het water en de elektra kan starten. Begin 
mei kan dan het werk aan de riolering beginnen. 
Aan de kant van Schepenstraat nr. 50 t/m 74 ligt het 
riool al. De aanleg van het riool in de rijweg van de 
Schepenstraat en in de rijweg en het trottoir van het 
Walenburgerplein zal ca. drie weken in beslag nemen 
waarna de aanleg van de bestrating kan starten. Eind 
juni is dit deel van de Schepenstraat weer 
toegankelijk vanaf de zijde Schieweg tot aan het 
Walenburgerplein. 
(zie ook de tekening op de volgende blz.) 
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Tijdelijke afsluiting Nolensstraat en Statensingel Informatie 
De Nolensstraat en de Statensingel zijn eerder dan Voor meer informatie, zie naast de gemeentelijke 
verwacht weer opengesteld voor het verkeer. Echter, website (onderaan deze pagina) ook: 
dit is gebeurd met tijdelijke verharding in de vorm van www.schepenstraat.info. 
betonplaten op de plaats waar de kabels van Stedin U kunt ook bellen of mailen met de contactpersoon 
het riool nog gelegd moeten komen. voor dit werk: Sjoerd Ennenga, 06-53802828 of 
Dit betekent dat deze straten nog een keer afgesloten schepenstraat@rotterdam.nl. 
zijn wanneer op die plaatsen het riool en vervolgens 
de bestrating aangebracht wordt. Beide afsluitingen 
duren ongeveer twee weken. Wanneer deze 
afsluitingen plaats vinden is nog niet bekend, dat is 
afhankelijk van het werk aan de elektrakabels en de 
voortgang van het rioolwerk in fase 3 en 4. De 
afsluiting wordt van te voren met de bekende gele 
borden aangegeven en wordt gemeld op de websites 
van de gemeente en het Kernteam.. 

Toegankelijkheid Schepenstraat 
De Schepenstraat is tijdens de afsluiting van fase 3 
en 4 bereikbaar vanaf de Walenburgerweg tot aan de 
Prinsekerk (Jan van Troyenstraat) en vanaf de 
Schieweg tot de Statensingel. De fietsers die de 
Schepenstraat gebruiken om van en naar het 
Centraal Station te gaan, worden omgeleid via de 
Dresselhuysbrug. De voetgangers die de 
Schepenstraat moeten passeren ter plaatse van het 
Walenburgerplein worden over loopplanken om het 
werkvak heen geleid. 
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