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

Afsluiting Coolsingel 7 tot 28 oktober
Geachte bewoner/ondernemer,
De Coolsingel is bijna op de helft van de uitvoering. Het
nieuwe wegprofiel is zichtbaar en het voetgangersgedeelte
aan de Stadhuiszijde wordt voorzien van natuurstenen
bestrating. Daarnaast wordt er gewerkt aan
straatverlichting en de nieuwe tramhalte Stadhuis, zodat 21
oktober de tram weer over de Coolsingel kan rijden. Eind
oktober starten de werkzaamheden aan de andere kant
van de Coolsingel (Lijnbaanzijde).
Afsluiting Coolsingel 7 tot 28 oktober
De Coolsingel is voor doorgaand verkeer afgesloten van 7
tot 28 oktober. Dat komt door werkzaamheden aan
Stadsverwarming op de rijbaan ter hoogte van het Hilton
Hotel. Het verkeer wordt omgeleid vanaf de Schiekade
naar de Bergselaan en Statenweg richting Maastunnel.
Omleidingen worden aangegeven met gele borden en
matrixborden. Ook de afslag van Hofplein naar de
Kruiskade is afgesloten.
Alternatieve routes zijn te vinden op
www.rotterdamonderweg.nl/coolsingel
28 oktober nieuwe rijbaan in gebruik
Vanaf 28 oktober kan het doorgaand verkeer vanaf
Hofplein rijden op de nieuwe rijbaan van de Coolsingel. De
rijrichting is dan nog steeds van Noord naar Zuid. Verkeer
vanaf de Meent kan wel rechtsaf richting Hofplein. Vanaf de
Aert van Nesstraat kan het autoverkeer linksaf richting
Hofplein.

Bereikbaarheid Kruiskade 7 okt. tot 8 nov.
De afslag Kruiskade vanaf Hofplein is afgesloten van 7
oktober tot 8 november 2019. Bestemmingsverkeer wordt
omgeleid via Weena, Karel Doormanstraat naar de
Kruiskade (waar de rijrichting is omgedraaid). De omleiding
voor bestemmingsverkeer Kruiskade wordt aangegeven
met gele borden.
Van 7 tot 28 oktober kan bestemmingsverkeer vanaf de
Kruiskade rechtsaf de Coolsingel op richting het
Churchillplein.
Van 28 oktober tot 8 november kan bestemmingsverkeer
vanaf de Kruiskade op de Coolsingel alleen linksaf richting
Meent of rechtsaf de Aert van Nesstraat in.
Parkeergarages Kruiskade en Aert van Nesstraat blijven
altijd bereikbaar.
Bereikbaarheid Coolsingel (Meent-Churchillplein)
28 okt. tot 6 jan. 2020
Vanaf 28 oktober kan bestemmingsverkeer voor de
westzijde Coolsingel tussen Meent en Churchillplein via
Westblaak, Karel Doormanstraat naar de Hennekijnstraat
rechtsaf naar de Coolsingel.
De Coolsingel is toegankelijk via een slagboom en tijdens
venstertijden van 07.00 uur tot 12.00 uur.
De Coolsingel kan alleen bij het Churchillplein rechtsaf
verlaten worden.
05-09-2019

Planning
Het kan altijd voorkomen dat een planning verschuift door
onvoorziene omstandigheden als weersinvloeden,
calamiteiten in de ondergrond of andere zaken.
Communicatie
Via de website kunt u zich ook inschrijven voor de
nieuwsbrief en wordt u op de hoogte gehouden van het
laatste nieuws. Ons Coolsingel Informatiecentrum is van
woensdag 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 en Schiedamsedijk eruit komt te zien!
U bent altijd van harte welkom om ons te bezoeken en uw
vraag of klacht met ons te delen.
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.
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. Wij gaan ons uiterste best doen om de Coolsingel en
Schiedamsedijk ook tijdens de werkzaamheden er netjes
en aantrekkelijk uit te laten zien.
Met vriendelijke groet,
Het Coolsingelteam.

www.coolsingel.nl

