
Mei 2019 

Op dit moment wordt het eerste deel 

van de Marthalaan opnieuw bestraat. 

Aansluitend worden 2 kruisingen op de 

Parelvissersstraat aangepakt. 

Bestraten kruisingen Parelvissersstraat 
In april zijn we gestart met het definitief bestraten van 
het eerste deel van de Marthalaan. Als dit stuk klaar is, 
worden de kruisingen Parelvissersstraat – Marthalaan – 
Juliettepad vernieuwd. Hiervoor moet de weg worden 
afgesloten. U kunt omrijden via de Laning en de 
Othelloweg. 

Werkzaamheden 
De kruisingen Parelvissersstraat – Marthalaan en 
Parelvissersstraat – Juliettepad worden opnieuw 
aangelegd. Mede door het zware bouwverkeer van de 
afgelopen periode, is de straat in slechte staat. Eind mei 
worden deze kruisingen opnieuw bestraat. 

Werktijden 
De werkzaamheden starten op 20 of 27 mei en duren naar 
verwachting één week. Slecht weer of andere 
omstandigheden kunnen van invloed zijn op de planning. 
Er wordt gewerkt op werkdagen tussen 7.00 en 16.00 uur. 

Bereikbaarheid 
De Parelvissersstraat wordt op deze kruisingen afgesloten 
voor verkeer. U kunt omrijden via de Laning en de 
Othelloweg. Volg hiervoor de omleidingsborden. Voor 
bewoners van woningen in het werkgebied kan in 
bijzondere gevallen zoals een verhuizing meestal een 
oplossing gezocht worden. Neem hiervoor contact met ons 
op. Hulpdiensten kunnen de straat altijd bereiken door 
middel van rijplaten. 

Overlast 
De werkzaamheden kunnen (geluids)overlast veroorzaken 
Uiteraard proberen wij de overlast zoveel mogelijk te 
beperken. 

Herinrichting Oudeland 
Deze werkzaamheden zijn onderdeel van de herinrichting 
van Oudeland. Eind juni wordt bijvoorbeeld gestart met het 
woonrijp maken van de nieuwe woningen aan de 
Marthalaan. Als die werkzaamheden zijn afgerond, wordt 
ook dat deel van de Marthalaan opnieuw bestraat. Dit 
najaar pakken we ook het zuidelijk deel van de 
Troubadourlaan aan. Op de achterzijde vindt u een 
tekening van de geplande werkzaamheden. 

Meer informatie of vragen 
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de 
werkzaamheden van de gemeente? Neem dan contact op 
met communicatieadviseur Ilse van den Berg, 
oudeland@rotterdam.nl of 06-18 29 40 15. 

Benieuwd naar de ontwikkelingen en projecten in 
Oudeland? Kijk op www.rotterdam.nl/oudeland. 
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