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Aan: De bewoners van dit adres
d.d 4 april 2017
Betreft

: Nieuwbouw school Melanchthon Kralingen

Geachte heer/mevrouw,
Middels deze brief willen wij u informeren over de start van de nieuwbouw school Melanchthon Kralingen aan
het Vredenoordplein te Rotterdam.
Om deze bouw te kunnen realiseren is de bestaande school reeds gesloopt.
In opdracht van Vereniging voor Christelijk Voortgezet Onderwijs (CVO) hebben wij,
Capelse Streekbouw BV, de opdracht gekregen om de nieuwbouw te realiseren.
Om de gevaarlijke situaties en overlast te beperken is er in overleg met de Gemeente Rotterdam besloten om de
rijrichting van de Blaardorpstraat voor bouwverkeer tijdelijk in 2 richtingen toe te staan.
Hiervoor zullen de nodige borden worden geplaatst.
Om opstopping en overlast hierdoor te voorkomen, vragen wij de geparkeerde auto’s goed in de vakken te zetten
met aan 1-zijde met 2 banden op de stoep. Dit wordt d.m.v. extra belijning aangegeven. Het vrachtverkeer is
namelijk max 3,50 meter breed.
De bouwplaats zal rondom afgeschermd worden met bouwhekken, waarbij enkele parkeerplaatsen aan het
Vredenoordplein nog vrij worden gehouden. Tevens blijven de (ondergrondse)containers bereikbaar.
Het voet- /en basketbalplein incl speeltoestellen blijft via de Wollenfoppenstraat gewoon toegankelijk.

Werkzaamheden
De uitvoering van de werkzaamheden zullen vanaf 10 april 2017 starten en de oplevering van het project staat
gepland medio april 2018.

Overlast
Als omwonende kunt u enige overlast ondervinden van de werkzaamheden. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Uiteraard doen wij ons best om deze overlast zoveel mogelijk te beperken.
Vragen / Opmerkingen / Klachten
Heeft u n.a.v. deze brief nog vragen of zijn er tijdens de werkzaamheden opmerkingen of klachten dan kunt u
zich melden bij onze bouwkeet en vragen naar de uitvoerder. De uitvoerder is ook telefonisch en per email
bereikbaar.

Uitvoerder:

Bram van der Knaap

Met vriendelijke groet,

Capelse Streekbouw BV

tel 06-47926256

email: info@csbouw.nl
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3004BC Rotterdam
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:

64762

: Belanghebbende
: Tijdelijke Verkeersmaatregel
: 28 maart 2017

Locatie:
Blaardorpstraat, tussen Vredenoordplein en Vredenoordkade, richting Vredenoordplein

Aard van de werkzaamheden:
aanvoerroute tbv bouwplaats Vredenoordplein
Duur van de werkzaamheden:
Van maandag 3 april 2017, 07:00 uur tot en met vrijdag 29 september 2017, 16:00 uur.
Maatregelen:
Conform bijgevoegde tekening
Zie voor de voorwaarden voor het nemen van een Tijdelijke Verkeers Maatregel
http://www.rotterdam.nl/product:aanvraagformulier_tijdelijke_verkeersmaatregel

Met vriendelijke groet,
Manager Openbare Werken, Gebiedsbeheer van Noord-Oost:
M.A.Ottevanger

