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Beste mevrouw, heer, 

Inleiding 
Nederland, dus ook Maassluis, heeft steeds vaker te maken met zware regenbuien. Dit kan leiden tot 
wateroverlast. Om dat zoveel mogelijk te beperken en het liefst te voorkomen, past de gemeente het 
rioolstelsel voor hemelwaterafvoer aan. 
Daar hoort onder meer de aanleg bij van een hemelwaterriool in de Lijsterlaan, tussen de Patrijsstraat 
en de Kwartelsingel. 

Aanvang werkzaamheden 
Op 21 september 2020 begint aannemer Verboon Maasland BV uit Maasland met het rioleringswerk in 
de Lijsterlaan vanaf de Kwartellaan richting Patrijsstraat. 
Naar verwachting duren de werkzaamheden tot begin november 2020. Contactpersoon bij aannemer 
Verboon is de uitvoerder, heer Quint Schenk (tel: 010 — 5922022; 
e-mail: Quint.schenk@verboonmaasland.nl)  

Blijft mijn woning bereikbaar? 
Aannemer Verboon Maasland BV zorgt ervoor dat uw woning altijd bereikbaar is. Brandweer en overige 
hulpdiensten zijn van de werkzaamheden op de hoogte gebracht. Eventuele afsluitingen en de daarbij 
behorende verkeersomleidingen worden tijdig met borden aangegeven. De werkzaamheden vinden in 
de hoofdrijbaan plaats; trottoirs blijven intact. 

Mogelijk moet u tijdens de werkzaamheden het huisvuil op een andere plek aanbieden. U wordt tijdig 
door de aannemer op de hoogte gebracht van de tijdelijke aanleverplaats van uw huisvuil. 

Wat wordt er gedaan? 
1. Vanaf de Kwartelsingel wordt een hemelwaterriool in de Lijsterlaan aangelegd tot in de kruising met 

de Patrijsstraat. De reeds bestaande hemelwaterriolen in de Patrijsstraat en de Korhoenstraat wor-
den afgekoppeld van het bestaande gemengde riool in de Lijsterlaan en aangesloten op het nieuwe 
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hemelwaterriool in de Lijsterlaan. 
De straat wordt in delen opgebroken waarbij maximaal 40 meter open ligt, het nieuwe riool wordt 
erin gelegd en vervolgens wordt er weer herstraat. Het herstraten gebeurt met de bestaande mate-
rialen. Niet meer herbruikbaar materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal. 
Dit nieuwe hemelwaterriool in de Lijsterlaan wordt later verder doorgetrokken richting Koningshoek. 
Zie bijlage. Naar verwachting gebeurt dat in 2021. In deze laatste fase sluiten we het geheel aan op 
het stelsel dat er al ligt. Dit stelsel mondt uit in de haven, waar het hemelwater dus in wordt 
opgevangen. 

2. De inrichting van de openbare ruimte blijft zoals het nu is; daar verandert niets aan. 

Overlast 
We realiseren ons dat het werk in uw straat enig ongemak met zich mee brengt. Samen met aannemer 
Verboon Maasland BV wordt er alles aangedaan om de eventuele overlast tot een minimum te 
beperken. Voor uw begrip danken wij u bij voorbaat. 

Vragen over het werk 
Heeft u vragen die te maken hebben met de uitvoering van het werk, dan kunt u zich wenden tot de 
directievoerder/toezichthouder op het werk, de heer Richard van Rossum (telefoon: 
06 -1103 8429, e-mail: r.va.rossum@maassluis.n1),  bereikbaar op werkdagen tussen 8:00 en 16:00 uur. 

Vragen over deze brief 
Eventuele vragen over de informatie in deze brief kunt u stellen aan mij (r.d.pherai@maassluis.n1) of aan 
Max Schuitman (m.schuitman@maassluis.n1) van de afdeling Ruimtelijke Projecten en Beheer, Unit Infra. 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Bijlagen: 
1. Overzichtstekening HWA verbinding Kwartelsingel - Haven 

2/2 


	Page 1
	Page 2

