In deze brief informeren wij u over de
werkzaamheden op de COOLSINGEL
en de invloed hiervan op Karel
Doormanstraat en Aert van Nesstraat

Werkzaamheden Coolsingel en invloed
op Karel Doormanstraat
De werkzaamheden op de Coolsingel zijn al een klein jaar
aan de gang. Zoals u misschien hebt vernomen zal de
Coolsingel een andere inrichting krijgen, in de vorm van
een brede natuurstenen stadsboulevard met meer ruimte
voor voetgangers en fietsers. De rijstroken verminderen
naar 1 rijstrook per richting. Sinds juni 2017 voert de
gemeente al voorbereidende ondergrondse
werkzaamheden uit op diverse plekken op de Coolsingel,
zoals het vervangen van kabels, leidingen, riolering en
tramsporen op het Hofplein.
Het grote bovengrondse werk, zal na de Rotterdam
Marathon, op maandag 9 april 2018 beginnen.
De nieuwe Coolsingel zal naar verwachting maart 2021
opgeleverd worden.
Fasering werkzaamheden
De uitvoering van de Coolsingel zal gefaseerd gebeuren.
Vanaf 9 april 2018 tot september 2019 (fase 3) is de
Oostzijde van de Coolsingel aan de beurt, dit is de kant van
het Stadhuis. Vanaf september 2019 tot maart 2021
(fase 4), is de Westzijde in uitvoering. Dit is de kant van het
Stadhuisplein, Bijenkorf. In de bijlage ziet u tekeningen van
fase 3 en 4.
De bovengrondse werkzaamheden bestaan voornamelijk
uit het bestraten, verleggen en asfalteren van de rijbanen
en het opnieuw inrichten en aanpassen van kruisingen.
Voor het Stadhuis past de RET metrostation Stadhuis aan,
om deze nog veiliger te maken voor reizigers.

Er komen extra nooduitgangen en hiervoor moet een flinke
bouwkuip gegraven worden. Dit gebeurt tegelijkertijd met
de herinrichting, zodat de Coolsingel maar één keer deels
wordt afgesloten.
Verkeer
Na het weekend van de Rotterdam Marathon (7-8 april) zal
de rijbaan richting het Hofplein afgesloten worden voor 3
jaar, totdat de hele Coolsingel klaar is.
Verkeer richting de Erasmusbrug blijft wel mogelijk.
Invloed op Karel Doormanstraat
Tijdens fase 3 kan het voorkomen dat de kruising met de
Meent-Coolsingel-Aert van Nesstraat ook in uitvoering gaat
en tijdelijk niet bruikbaar is. Hierover informeren wij tijdig.
In de tekeningen van fase 3 en 4 ziet u hoe het verkeer de
komende jaren vanuit de Karel Doormanstraat en Aert van
Nesstraat het gebied verlaat.
Bereikbaarheid
Vanaf maandag 9 april kunt u in fase 3 vanuit de Aert van
Nesstraat rechtsaf naar de Coolsingel en rechtdoor de
Meent in rijden. Vanaf september 2019, wanneer fase 4 in
gaat, wijzigt deze situatie. In fase 4 zal de Coolsingel nog
steeds eenrichtingverkeer zijn, maar vanuit de Aert van
Nesstraat is het wel mogelijk om linksaf richting het
Hofplein te rijden. Hierover informeren wij u in september
2019 opnieuw.
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De omleiding wordt met gele borden aangegeven, net als
de aanpassing van het Parkeergeleidingsysteem en
navigatiesystemen als TomTom, Google en Waze.
De parkeergarages Meent en WTC zijn bereikbaar via
Mariniersweg, Pompenburg en het Haagseveer.
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Tot slot,
Wij zijn ons ervan bewust dat het beeld van de Coolsingel
de komende paar jaar anders zal zijn dan dat u gewend
bent en dat bovenstaande informatie best veel is. Wij gaan
ons uiterste best om de Coolsingel ook tijdens de
werkzaamheden er netjes en aantrekkelijk uit te laten zien.
Heeft u na het lezen van deze informatie nog behoefte aan
een persoonlijk gesprek, neemt u dan contact met ons op.
Wij komen graag bij u langs.
Met vriendelijke groet,
Het Coolsingelteam

Planning
Het kan altijd voorkomen dat een planning
verschuift door onvoorziene omstandigheden
als weersinvloeden, calamiteiten in de
ondergrond of andere zaken.
Communicatie
Op de website van www.coolsingel vanaf 15
maart een toolkit geplaatst worden onder de
link www.coolsingel.nl/toolkit. In deze toolkit
kunt u informatie vinden die te gebruiken is in
correspondentie naar uw bezoek,
leveranciers, klanten of werknemers. Ook
vindt u hier omleiding kaarten die u kunt
downloaden. Zie bijlage van deze brief.
Via de website kunt u zich ook inschrijven
voor de nieuwsbrief en wordt u op de hoogte
gehouden van het laatste nieuws.
Medio maart krijgt de Coolsingel een tijdelijk
informatiecentrum. U bent altijd van harte welkom om ons
te bezoeken en uw vraag of klacht met ons te delen. Via de
website wordt u op de hoogte gehouden van de opening
van het informatiecentrum.
Omgevingsmanager
Voor dringende vragen of calamiteiten kunt u contact
opnemen met onze Omgevingsmanager
Frans de Ruever 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.
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