
Het is zover!
Op maandag 15 oktober start de herinrichting van de 
Spoorsingel. Het werk wordt in 7 fasen uitgevoerd en 
de gemeente start met de werkzaamheden tussen de 
Walenburgerweg en de Hoevestraat aan de oneven 
zijde van de Spoorsingel. 

U heeft natuurlijk gezien dat er het afgelopen halfjaar 
allang werkzaamheden hebben plaatsgevonden in en 
rond de singels. Er is inmiddels een nieuwe Hoevebrug in 
gebruik genomen en het grootste deel van de beschoeiing 
aan de Spoor- en Provenierssingel is vervangen. Ook zijn 
er al voorbereidende werkzaamheden geweest om de her-
inrichting mogelijk te maken. Zo heeft Stedin bijvoorbeeld 
al gasleidingen vervangen.

Wat gaat er precies gebeuren?
Als eerste wordt de straat open gebroken en wordt de 
oude riolering verwijderd en de nieuwe riolering gelegd. 
Huiseigenaren moeten nu als dat nodig is de huisaanslui-
ting laten vervangen. Zij zijn hierover tijdig geïnformeerd. 
Volgende stap is er voor te zorgen dat de bestrating er 
weer netjes en nieuw ligt. Tot slot worden nieuwe lichtmas-

ten en straatmeubilair geplaatst in Rotterdamse Stijl. Het 
groen mag natuurlijk niet ontbreken dus, naast bestaande 
beplanting ziet u straks ook nieuwe beplanting en bomen. 

Waar moet u rekening mee houden?
Natuurlijk probeert de gemeente de werkzaamheden met 
zo min mogelijk overlast uit te voeren. Toch zijn er een paar 
punten waar u rekening mee moet houden.

Afsluiting van de weg
Waar werk wordt uitgevoerd is de weg tijdelijk afgesloten. 
Met borden staat daarom aangegeven hoe u het best kunt 
rijden. U kunt nog wel langs het werk lopen.
Om het werk zo snel mogelijk te kunnen afronden, is het 
belangrijk dat er zo min mogelijk in de weg staat. We vra-
gen u daarom om bijvoorbeeld geen fietsen aan lantaarn-
palen vast te zetten.

Parkeren
Waar werk wordt uitgevoerd kunt u ook tijdelijk niet par-
keren. In de opgebroken straat komen rijplaten te liggen. 
Deze zijn voor de brandweer en ambulance. Het is daarom 
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Datum om rekening mee te houden:

15 oktober  
Start herinrichting Spoorsingel

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 telefoonnummer is 06 535 10 337. U kunt uw 
vragen ook mailen naar hg.edens@rotterdam.nl
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verboden om op deze rijplaten te parkeren. Hebt u bijvoor-
beeld een invalidenparkeerplaats? Neemt u dan alstublieft 
contact op met Henriëtte Edens. Dan zoeken we in overleg 
met u een andere parkeerplaats. 

Huisvuil
Huisvuilwagens kunnen de straat niet bereiken. U kunt uw 
afval daarom kwijt in de tijdelijke bovengrondse container. 
Het ophalen van grofvuil in de opgebroken straten is niet 
mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met Roteb via www.rotterdam.nl of 14 010 . 

Hoe zat het ook weer?
Het Singelplan is een plan van de gemeente Rotterdam 
om alle singels en vlieten in de oudere wijken te vernieu-
wen. Ook in deelgemeente Noord.
Het Singelplan gaat over 16 singels en vlieten, met een 
totale lengte van twaalf kilometer. Al deze singels en 
vlieten zijn tussen 1860 en 1920 aangelegd. Historische 
singels dus, die van grote betekenis zijn voor de stad. 
Belangrijk als bijzondere en fraaie groene linten door 
de stad en van groot nut voor de waterhuishouding, 
de verversing en de doorstroming van water.
Door de singels in oude glorie te herstellen krijgen de 
wijken er omheen ook een nieuwe impuls. Door de singels 
weer mooi te maken met schoon water, mooie bruggen 
en fonteinen, met fraai groen, statige bomen en goed 
verzorgd gras, wordt het fijner om er te wonen, langs te 
fietsen, te spelen of te wandelen.

Werkgroep uitvoering Spoorsingel
Tijdens de werkzaamheden vertellen wij u graag hoe de 
voortgang van de werkzaamheden gaat. Andersom mag u 
ons vragen stellen over de uitvoering en misschien heeft u 
goede tips om de uitvoering nog soepeler te laten verlo-
pen. Bewoners van de Spoorsingel kunnen plaats nemen 
in een werkgroep. Interesse? Neem dan contact op met 
Henriëtte Edens.


