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Herstelwerk aan Schieveensedijk

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij wil ik u informeren dat in de nacht van maandag 5 op dinsdag 6 oktober
tussen 20:00 en 06:00 uur onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd aan
de Schieveensedijk. Tijdens deze periode wordt het asfalt van de Schieveensedijk
op een aantal locaties hersteld, omdat er schade is ontstaan aan het huidige
wegdek.
Waar en wanneer vinden de werkzaamheden plaats?
Gedurende de werkzaamheden is de Schieveensedijk, tussen de Vliegveldweg en
de Manege De Prinsenstad, gesloten voor doorgaand verkeer. Er is een
omleidingsroute ingesteld. De woningen langs de Schieveensedijk zijn gedurende
de werkzaamheden het grootste deel van de nacht bereikbaar. Echter geldt dat
de toegang kortstondig geblokkeerd zal zijn op het moment dat de nieuwe laag
asfalt wordt aangebracht ter plaatse van de toegang.
Vragen en klachten, waar kunt u terecht?
Indien u tijdens deze nacht toch gebruik wilt maken van de toegang, dan verzoek
ik u om contact met mij op te nemen, zodat we de tijdstippen van bereikbaarheid
kunnen afstemmen.
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen of heeft u vragen over andere
onderwerpen van de A16 Rotterdam? Stuur dan een email naar
a16rotterdam@rws.nl of neem telefonisch contact op met de gratis Landelijke
Informatielijn van Rijkswaterstaat via 0800-0802. Veel informatie staat ook op
de projectwebsite www.a16rotterdam.nl
Met vriendelijke groet,
Frank van Ginderen, Omgevingsmanager De Groene Boog

Een goede bereikbaarheid van Rotterdam, Lansingerland en de omliggende regio is belangrijk voor een
sterke economie en een goede leefbaarheid. De A16 Rotterdam draagt daaraan bij. De nieuwe, 11 km
lange en energieneutrale snelweg verbindt de A16 ter hoogte van het Terbregseplein met de A13 bij
Rotterdam The Hague Airport. Ze wordt in opdracht van Rijkswaterstaat aangelegd door De Groene Boog,
een bouwcombinatie van BESIX, Dura Vermeer, Van Oord en TBI-bedrijven Croonwolter&dros en Mobilis.

