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

Werkzaamheden Schiedamsedijk
Geachte bewoner/ondernemer,
We beginnen het nieuwe jaar meteen met werkzaamheden
aan de Schiedamsedijk tussen het Churchillplein en de
Schilderstraat. Vanaf 6 januari starten we met de definitieve
inrichting aansluitend op de Coolsingel. De
werkzaamheden duren tot eind mei. Er is een korte
onderbreking voor de Rotterdam Marathon die op 4 en 5
april plaatsvindt. De bouwplaats wordt dan opgeruimd
zodat de hardlopers van de Rotterdam Marathon
ontvangen kunnen worden.
Wat gaat er veranderen?
De nieuwe inrichting geeft een breder voetpad met een
natuurstenen bestrating. Er komt een tweerichting fietspad
aansluitend op de Coolsingel. De parkeerplaatsen komen
te vervallen en de afvalcontainers worden tijdelijk verplaatst
naar de Westblaak en daarna naar de Schilderstraat. De
definitieve locatie wordt bij de ingang van de
Brandersplaats. De fietsnietjes worden na de
werkzaamheden weer teruggeplaatst.
Let op! Fietsnietjes worden verwijderd
U wordt vriendelijk verzocht om vanaf 6 januari uw fietsen
niet meer tegen de fietsnietjes te zetten. Fietsnietjes en
fietsen zullen worden verwijderd.

Bereikbaarheid
De werkzaamheden geven weinig tot geen hinder voor het
autoverkeer. De normale route kan gevolgd worden.
Fietsers en voetgangers kunnen tijdelijk omgeleid worden.
Werkzaamheden Churchillplein
Van zaterdagnacht 18 tot en met maandagochtend 20
januari half 5 wordt er gewerkt aan het Churchillplein. De
werkzaamheden gaan ’s nachts door.
Voor het autoverkeer betekent dit dat de Westblaak ter
hoogte van Citylens wordt afgesloten. Vanaf de Coolsingel
is de rechtsaf naar Westblaak niet beschikbaar. U kunt wel
rechtdoor richting Schiedamsedijk. Vanaf de Blaak kan
alleen linksaf richting Schiedamsedijk gereden worden. Er
zullen verkeersregelaars worden ingezet om alles in goede
banen te leiden.
Ook de tram wordt omgeleid. Kijk voor informatie op de
website van de RET.
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, www.coolsingel.nl, kunt u zich inschrijven
voor de nieuwsbrief en wordt u op de hoogte gehouden van
het laatste nieuws. Door te kiezen voor ‘Ik ben ondernemer,
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leverancier of bewoner’ op de website kunt u
omleidingskaarten en brieven downloaden.
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 komen 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.
Oproep voor deelname Begeleidingscommissie
Wilt u op de hoogte gehouden worden over de uitvoering
van de herinrichting van de Schiedamsedijk? En wilt u
meedenken over hoe het projectteam dat het beste kan
aanpakken? Dan kunt u zich aanmelden voor de
Begeleidingscommissie. De eerstvolgende wordt eind
januari 2020 georganiseerd. U kunt zich aanmelden op
coolsingel@rotterdam.nl.
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

