In deze brief informeren wij u over de
werkzaamheden op de COOLSINGEL

Werkzaamheden Coolsingel
Aert van Nesstraat - Westblaak
Geachte ondernemer of bewoner,
wij willen u graag informeren over de nieuwe fase
werkzaamheden op de Coolsingel. Op dit moment zijn we
nog druk bezig in fase 11 (Kruiskade - Aert van Nesstraat).
De verwachting is dat we op vrijdag 14 augustus klaar zijn
in deze fase.
Vorige week zijn we gestart met werkzaamheden in fase 14
(Aert van Nesstraat - Westblaak). Eerst wordt het asfalt van
de bestaande rijweg verwijderd, tot de lift van de
Beurstraverse. Daarna volgt de aanleg van een nieuw riool.
We gaan op de plek van de oude rijbaan het nieuwe extra
brede fietspad aanleggen. Ook plaatsen we boomkratten,
zodat de bomen voldoende water en zuurstof krijgen en de
komende jaren goed blijven groeien op de nieuwe
Coolsingel. Tenslotte leggen we natuursteen in het trottoir.
Voor voetgangers en fietsers verandert er tot vrijdag 7
augustus niets.
RET werkzaamheden
Op zaterdag 8 augustus starten de werkzaamheden aan
het spoor. De RET vervangt de versleten trambogen ter
hoogte van de Oldenbarneveltstraat. Deze werkzaamheden
zijn vrijdag 4 september klaar. De bouwplaats rondom deze
spoorwerkzaamheden wordt, waar nodig, afgezet met
hekken en langs het terras van Raoul met zeildoeken
(waarvan sommige hekken geluiddempende kussens

hebben). In de nacht van zaterdag 8 augustus op zondag 9
augustus sloopt de aannemer het beton tussen de
tramrails. Dit kan geluidsoverlast geven.
In deze periode van zaterdag 8 augustus tot vrijdag 4
september rijden er dus geen trams vanaf de Beurs via de
van Oldenbarneveltstraat. RET informeert de reiziger via de
tramhaltes en via www.ret.nl
Bereikbaarheid
De voetgangers en fietsers worden in deze periode
(8/8 tot 4/9) omgeleid via de oostzijde (zijde WTC) van de
Coolsingel. Tijdens de werkzaamheden in fase 14 blijft de
oversteekplaats ter hoogte van het WTC altijd bereikbaar.
Het laden en lossen gaat in deze fase via de oostzijde van
de Coolsingel en is meteen de definitieve situatie. Een
situatietekening is onderaan in de brief te zien.
Fietspad en trottoir
Op vrijdag 6 november verwachten we dat het definitieve
fietspad klaar is. Later in het project krijgt het fietspad een
gele kleur. Het trottoir aanleggen in deze fase is een flinke
klus en gebeurt ook weer in kleine fases om te voorkomen
dat het hele trottoir openligt. De werkzaamheden bij de
ingangen van de winkels worden altijd persoonlijk
afgestemd met de ondernemer.
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Hofplein
De zomer vervangen we ook de verkeerslichtinstallatie op
het Hofplein. Deze werkzaamheden duren van maandag 27
juli t/m 5 september. Er zal maar één rijbaan beschikbaar
zijn op het Hofplein en dit kan voor overlast zorgen. Er
worden verkeersregelaars ingezet. We doen dit in de
zomervakantie, omdat we dan minder verkeer verwachten
en de overlast zoveel mogelijk proberen te beperken.
Planning
We streven ernaar dat de Coolsingel in het voorjaar van
2021 klaar is. Het kan altijd voorkomen dat een planning
verschuift door onvoorziene omstandigheden als
calamiteiten in de ondergrond of andere zaken zoals
corona.
Begeleidingscommissie (voortgangsoverleg)
Wij proberen er alles aan doen om de werkzaamheden zo
efficiënt mogelijk te laten verlopen en de overlast tot het
minimum te beperken. Om u mee te nemen in de planning
van onze werkzaamheden en u te informeren, nodigen wij
u uit voor een periodieke begeleidingscommissie. Als u
behoefte heeft om deel te nemen, meldt u zich dan aan via
coolsingel@rotterdam.nl. U ontvangt van ons een
uitnodiging.
Omgevingsmanager
Voor dringende vragen of calamiteiten kunt u contact
opnemen met onze Omgevingsmanager Frans de Ruever
(tijdens de zomervakantie Yvette Ignatius), tel. 06
41550087. Voor overige vragen of klachten kunt u
Een e-mail sturen naar coolsingel@rotterdam.nl.
Wij proberen u binnen 48 uur van antwoord te voorzien.

Kaartje laad- en los zones Coolsingel
(Route A&B is alleen voor ontheffing)

Communicatie
Ons Coolsingel Informatiecentrum is van donderdag t/m
zaterdag open tussen 13.00 uur en 16.30 uur. Hier staat
een maquette en kunt u goed zien hoe de nieuwe
Coolsingel eruit komt te zien. U bent altijd van harte
welkom om ons te bezoeken en uw vraag of klacht met ons
te delen. Via de website, www.coolsingel.nl, wordt u op de
hoogte gehouden van het laatste nieuws.
Tot slot,
Wij zijn ons ervan bewust dat het beeld van de Coolsingel
het komende jaar anders zal zijn dan dat u gewend bent.
Wij gaan ons uiterste best doen om de Coolsingel ook
tijdens de werkzaamheden er netjes en aantrekkelijk uit te
laten zien.
Met vriendelijke groet,
Het Coolsingelteam

www.coolsingel.nl

