
Fase 3 en 4 
tegelijkertijd 
open
De werkzaamheden aan de oneven zijde van de 
Spoorsingel zitten er bijna op. Fase 1 en 2 zijn af-
gerond. Fase 3 is helaas nog niet gereed. Er zijn 
onverwacht kabels en leidingen aangetroffen waar-
door het werk niet verder kan en fase 3 dus al een 
tijdje “open” ligt.

De aannemer kan natuurlijk niet werkloos toezien en 
daarom is besloten ook alvast te beginnen met fase 4 aan 
de even zijde van Spoorsingel. Dat betekent dus wel wat 
extra overlast. De gemeente probeert deze situatie zo snel 
mogelijk op te lossen, zodat ook de Harddraverstraat weer 
goed ontsloten is.

Tegelijkertijd met de rioleringswerkzaamheden is nu ook 
gestart met het groen en het aanleggen van de voetpaden 
aan de singelkanten.
Kortom, volop bedrijvigheid aan de singels!

Hoe zit dat toch met de nutsbedrijven?

De bewoners aan de Spoor- en Provenierssingel zullen 
gemerkt hebben dat er al voor hun deur gewerkt wordt 
door aannemers van nutsbedrijven. Hoort dat ook bij de 
werkzaamheden van de gemeente en wat is een nuts-
bedrijf ook alweer? Een nutsbdrijf is een bedrijf dat een 
product of dienst levert van openbaar nut. In dit geval gas, 
elektra en water. De nutsbedrijven Stedin (gas en elektra) 
en Evides (water) weten dat de gemeente werkzaamheden 
gaat uitvoeren in de buitenruimte. Zij willen hier graag 
gebruik van maken om ook kabels en leidingen te vervan-
gen. Om het werk van de gemeente niet te hinderen doen 
de nutsbedrijven dat voordat de riolerings- en herinrich-
tingswerkzaamheden starten. De nutsbedrijven verstrek-
ken ook zelf de informatie hierover in de omgeving. Als er 
vragen zijn over deze werkzaamheden moet u ze dus ook 
aan de nutsbedrijven stellen. 

Volg ons op Twitter
@spoorprovenier

werken aan
de singels

Dit is een nieuwsbrief van de Gemeente Rotterdam. 
Hiermee houden we u op de hoogte van nieuws 
en ontwikkelingen die te maken hebben met 
werkzaamheden aan de Spoor- en Provenierssingel. 
NieuwsFlits verschijnt een keer per maand. 
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Informatie
De gemeente vindt het belangrijk om u goed op 
de hoogte te houden tijdens de uitvoering van de 
werkzaamheden aan de singels. Daarom vindt u 
de Nieuwsflits één keer per maand op uw deurmat.
Mocht u vragen of klachten hebben over het werk 
dan kunt u ook contact opnemen met Henriëtte 
Edens van de gemeente Rotterdam. Haar telefoon-
nummer is 06 535 10 337. U kunt uw vragen ook 
mailen naar hg.edens@rotterdam.nl

Volg ons ook op Twitter: @spoorprovenier

Website: www.rotterdam.nl/spoorprovenier

De onverwachte knik in 
de huisaansluiting 
Stelt u zich het volgende voor. U krijgt als eigenaar van 
een pand een brief van de gemeente Rotterdam dat de 
riolering gaat worden vervangen en u bent in de gelukkige 
omstandigheid dat uw huisaansluiting voldoet. Dat is goed 
nieuws want u hoeft nu niets te doen! Maar tijdens de 
werkzaamheden valt er alsnog een brief in de bus dat de 
huisaansluiting vervangen moet worden. Dat is gek. Hier 
lijkt iets niet te kloppen. Wat is er precies aan de hand? 
De hoogte van de huisaansluiting is door de gemeente 
bekeken. De kwaliteit van de huisaansluiting is niet be-
oordeeld. Het kan zo zijn dat de buis naar het hoofdriool 
te steil naar beneden zakt ten opzichte van de nieuwe 
riolering. Dit betekent dat de buis alsnog onder het juiste 
afschot zal moeten komen. Dit kan pas in het werk gecon-
stateerd worden en u zult hier dus tijdens de werkzaam-
heden over geïnformeerd worden. 

Riolering Klein Coolstraat, Hoevestraat 
en Harddraverstraat
De gemeente Rotterdam start met onderzoek naar de 
riolering in de Klein Coolstraat, Hoevestraat en Hard-
draverstraat. Wanneer de vervanging van de riolering in 
deze straten gaat plaatsvinden is nog niet duidelijk. Als 
indicatie is 2015 aangegeven maar dit is ook afhankelijk 
van andere werkzaamheden in de wijk. 

Kerkbrug
Voor de jaarwisseling heeft u uw wensen kenbaar kunnen 
maken voor een nieuwe Kerkbrug over de Provenierssingel. 
In overgrote meerderheid vinden de meeste bewoners in 
de wijk dat de brug volgens origineel ontwerp nieuw moet 
worden gebouwd in eikenhout. Deze wens is neergelegd bij 
de deelgemeente Noord en zij hebben hier mee ingestemd.

Planning:

Rioleringswerkzaamheden Spoorsingel 

Medio mei 2013 afgerond  
Start werkzaamheden Provenierssingel 

Juni 2013  


