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Onderwerp: start rioolonderhoud parallelweg Wassenaarseweg

Geachte heer, mevrouw,
Vanaf 18 mei begint de gemeente Den Haag met rioolonderhoud op de parallelweg van de
Wassenaarseweg. De werkzaamheden duren tot in augustus en brengen hinder met zich mee. In deze
brief leest u meer over de bereikbaarheid van uw woning en de hinder die u kunt verwachten.
Waar zijn we aan het werk?
De werkzaamheden vinden plaats vanaf de Bachmannstraat tot aan de Oostduinlaan. De eerste tijd is
de weg opengebroken tot huisnummer 32. Daarna gaat ook het tweede deel van de parallelweg
Wassenaarseweg op de schop.
Wanneer zijn we aan het werk?
De aannemer is van maandag tot en met vrijdag in dubbele shifts aan het werk, van 06.00 uur
’s ochtends tot en met 22.00 uur ‘s avonds. Ook zijn we soms in het weekend aan het werk.
Hinder en overlast
Tijdens de werkzaamheden krijgt u onvermijdelijk te maken met geluidshinder, bijvoorbeeld door
zwaar materieel of sloopwerkzaamheden. Ook rijden er vrachtwagens over de bouwplaats. Voor deze
overlast bieden wij onze excuses aan.
Uiteraard proberen we de hinder zoveel mogelijk te beperken. Bijvoorbeeld door de aan- en afvoer zo
te plannen dat we met zo min mogelijk vrachtwagens hoeven te rijden. Maar omdat we van ’s ochtends
vroeg tot ’s avonds laat met verschillende ploegen aan het werk zijn, is het niet altijd mogelijk om
hinder te voorkomen. Heeft u last van het werk, geef het vooral door aan onze aannemer Dura
Vermeer.
Bel onze bouwtelefoon
Heeft u direct last van de bouwplaats? Neem dan rechtstreeks contact op met de bouwtelefoon van
onze aannemer Dura Vermeer. U kunt ook mailen.
•
06 - 535 99 395
•
raamweg@duravermeer.nl
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Bereikbaarheid
De parallelweg van de Wassenaarseweg is tijdens de hele periode van werkzaamheden (18 mei –
augustus) niet toegankelijk voor autoverkeer. Uw woning of bedrijf blijft wel te voet bereikbaar. Het
kan zijn dat u over tijdelijke voetpaden moet lopen. Heeft u specifieke vragen, bijvoorbeeld omdat u
een verhuizing heeft gepland? Dan kunt u contact opnemen met onze aannemer.
Parkeren
Vanaf de start van de werkzaamheden geldt een parkeerverbod in de straat (vanaf de Bachmannstraat
tot aan de Oostduinlaan). We vragen u uw auto elders in de wijk te parkeren.
Wekelijkse inloopochtend in de keet
Op de hoek Raamweg-Wassenaarseweg staat onze bouwkeet. Vanuit daar coördineren we de
werkzaamheden. U bent daar elke donderdag van harte welkom. Onze aannemer zit tussen 10.00 en
12.00 uur voor u klaar.
Huisvuil
De normale plekken om uw huisvuil aan te bieden zijn tijdens de werkzaamheden niet bereikbaar. Er
komen tijdelijke locaties waar u het huisvuil kwijt kunt. De nieuwe locaties geven we duidelijk aan met
borden.
Uw rioolaansluiting
De rioolhuisaansluiting van woningen en bedrijven sluiten we normaal gesproken niet af. Mocht dit
toch nodig zijn, dan ontvangt u daarover tijdig bericht. Dit is met name aan de orde bij een aantal
panden aan de Oostduinlaan. Daar zijn we vanaf eind juni aan het werk.
Over de werkzaamheden
Den Haag voert vanaf 26 maart 2017 onderhoud uit aan de belangrijke verkeersader RaamwegKoningskade-Zuid-Hollandlaan. Ook gaan we aan de slag op de Wassenaarseweg en de parallelweg
daarvan. We vernieuwen het riool, het asfalt en het fietspad. Dit gaat gepaard met veel verkeershinder
en extra drukte op de weg. Op 26 juni is het werk op de doorgaande route klaar. De werkzaamheden in
de wijk zijn op 1 september afgerond. Dankzij de werkzaamheden kan het riool er straks weer
tientallen jaren tegenaan.
Meer weten?
Meer informatie over de werkzaamheden, de planning en omleidingsroutes vindt u op
www.raamwegdenhaag.nl.
U kunt uw vragen ook op de volgende manieren kwijt:
•
Facebook: www.facebook.com/raamweg
•
Twitter: @Raamweg2017
•
E-mail: informatie.raamweg@denhaag.nl
Met vriendelijke groet,

Edwin Baars
projectmanager onderhoud Raamweg-Koningskade
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