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Wijkbericht
Fokkesteeg

Herstarte vernieuwing riool gedeelte
Fokkesteeg
In januari is er gestart met het

voor zorgen dat u toch via de voorzijde uw

vernieuwen van het hoofdriool in uw

woning kan bereiken. Verder kan het zijn

wijk. Door de uitbraak van het Covid-19

dat gedurende de werkzaamheden enkele

virus in maart en de bijbehorende

parkeerplaatsen niet beschikbaar zijn.

maatregelen vanuit de overheid zijn de

Wanneer de ingang van de wijk via de

werkzaamheden tijdelijk stilgelegd. Nu

Velperschans afgesloten is, blijft de wijk

gebleken is dat wij de werkzaamheden

bereikbaar via een tijdelijke weg naar de

weer kunnen hervatten worden de

Lierseschans en Glanerschans.

werkzaamheden dinsdag 2 juni
aanstaande weer hervat.

Huisvuilcontainer

We starten in de Glanerschans. De

Ook kan het voorkomen dat u uw

verwachting is dat de werkzaamheden

huisvuilcontainer iets verderop in de straat

half september 2020 klaar zijn. Om de

moet aanbieden en/of ophalen. U kunt zelf

opgelopen achterstand in te halen

het beste inschatten welke straat en welke

wordt er in de bouwvakantie

plek het handigste voor u is.

doorgewerkt.
Overhangend groen en opslag
Wat gaat er precies gebeuren?

Wij vragen u vriendelijk om planten die over

De uitvoering blijft gelijk aan de eerdere

de straat hangen of groeien, te snoeien of

werkzaamheden. Het werkvak wordt afgezet

weg te halen. Ook kliko’s en bloempotten

met bouwhekken en de oude rioolbuizen

vragen we te verwijderen.

worden elke dag afgevoerd. De
medewerkers van de aannemers houden
zich aan de richtlijnen van het RIVM en er

Bestrating

wordt gezorgd voor stromend water voor de

Na de werkzaamheden wordt de bestrating

persoonlijke hygiëne.

tijdelijk hersteld. Vervolgens zakt het zand
in de rioolsleuf nog een beetje waardoor de

Het gaat om de volgende resterende

bestrating pas na circa een jaar definitief

straten: Velperschans, Holterschans,

gelegd wordt. Deze herbestrating wordt

Leidseschans, Glanerschans en de

meegenomen in het project “Betere

Mokerschans.

Buurten” U heeft over dit project al
informatie ontvangen en zal hierover nog

Blijft de straat bereikbaar?

meer informatie ontvangen.

De werkruimte is in sommige straten
beperkt. Dit betekent dat het werkvak per

Planning

fase steeds helemaal wordt afgesloten

De werkzaamheden starten op 2 juni in de

gedurende de werkzaamheden aan het riool.

Glanerschans en worden in fasen

Hierdoor is in enkele gevallen uw woning via

uitgevoerd. Elke fase is ongeveer een week.

de voorzijde niet bereikbaar. De

Zie voor de werkvolgorde de bijgevoegde

achteruitgangen (brandgangen) worden door

kaart. De genoemde planning is onder

de gemeente vrij gemaakt van obstakels. Als

voorbehoud van weersomstandigheden en

er geen achteruitgang is dan zorgen wij er

onvoorziene ondergrondse obstakels.

Kort voor aanvang van de
rioolwerkzaamheden bij u in de straat wordt
u per fase geïnformeerd door de aannemer
over de startdatum. Tot slot, het werk is
omvangrijk en de gemeente realiseert zich
dat u overlast kunt ervaren . We doen onze
uiterste best om de overlast zoveel mogelijk
voor u als bewoner te beperken.
Vragen?
Wanneer u vragen heeft, kunt u deze ook
mailen naar projectleider de heer M.
Stekelenburg via
M.stekelenburg@nieuwegein.nl of bellen via
het algemeen nummer 14 030.
De toezichthouder is de heer M. van
Renswoude en hij is bereikbaar via
m.vanrenswoude@newae.nl

