BURGEMEESTER LE FÈVRE DE MONTIGNYLAAN – EVS INFRABOUW
Aan de Burgemeester Le Fèvre de
Montignylaan worden vanaf 6 april
2020 tot medio 2021 werkzaamheden
uitgevoerd. In deze informatiebrief
vertellen we u meer over deze
werkzaamheden.
Werkzaamheden
De Burgemeester Le Fèvre de
Montignylaan met de daaronder gelegen
riolering, wordt van 6 april 2020 t/m
medio 2021 vervangen. Het project
betreft grootschalig onderhoud aan
kabels en leidingen, riolering, bestrating
en groen.
De werkzaamheden worden gefaseerd
uitgevoerd en vinden plaats op
doordeweekse dagen tussen 07:00
uur en 16:00 uur. Voor aanvang van
elke fase ontvangt u een brief met
bijzonderheden.
De aannemer
De werkzaamheden worden uitgevoerd
door aannemingsbedrijf EVS Infrabouw
in opdracht van de gemeente Rotterdam.
Projectgroep
De aannemer en de gemeente vormen
een projectgroep. De voortgang
van het project is altijd in dagelijkse
afstemming. EVS Infrabouw informeert
u namens de projectgroep over de soort
werkzaamheden, de te verwachten
hinder en het verloop van de planning.
Inloopavond
Wij nodigen u graag uit voor de
informatiebijeenkomst die de
projectgroep hiervoor organiseert.
Hier kunt u kennismaken met de
projectleiders en de omgevingsmanager.
Ook kunt u deze avond uw vragen stellen
over de werkzaamheden.
Datum:
Tijd:
Locatie:
Adres:

woensdag 11 maart
19:00 – 20:30 uur
De Toorop Mavo
Tooroplaan 8, Rotterdam

Er is geen vast programma. U kunt
inlopen wanneer u dat wenst.
De koﬃe en thee staan klaar.

Bouwverkeer
Het bouwverkeer zal de meest veilige en kortste route van en naar de snelweg
rijden. Dit is via de Burgemeester F.H. van Kempensingel over de Molenlaan –
Molenlaan van Burgemeester F.H. Kempensingel.
Huisaansluitingen
Als blijkt dat uw huisaansluiting op het riool niet meer voldoet en vervangen dient
te worden, ontvangt u via de aannemer een brief per post. Dit betekent dat u op
voorhand geen actie hoeft te ondernemen. Het vervangen van de huisaansluiting
van het hoofdriool tot aan de erfgrens wordt indien nodig in het project
meegenomen én zijn voor rekening van de gemeente Rotterdam.
Boomkeuze
Wij hebben de klankbordgroep een bomenkeuze voorgelegd met een voorwaarde
dat de boom vleermuisvriendelijk is. De klankbordgroep heeft met een krappe
meerderheid voor de Fladderiep gekozen. Wij ondersteunen deze voorkeur. Deze
boom zal gepland worden.
Toelichting keuzeproces klankbordgroep
De Plataan wordt niet genoemd, mogelijk omdat deze niet vleermuis vriendelijk is.
Een enkeling wil toch graag vasthouden aan de Amberboom. Op zich begrijpelijk
gezien de eerdere overleggen, maar zoals wij eerder hebben aangegeven is dit
gezien de omstandigheden helaas geen optie meer. Een aantal mensen wil graag
vasthouden aan ons eerdere voorstel voor de Zilverlinde. De gemeente sluit aan bij
de meerderheid die op basis van goede argumenten kiest voor de Fladderiep. Zeker
ook omdat deze in een grote maat komt.

Werkzaamheden van derden
Tijdens het project worden er ook werkzaamheden uitgevoerd door de kabels- en
leidingenbedrijven. Zij verzorgen zelf de informatieverstrekking. Heeft u vragen en/
of opmerkingen over de werkzaamheden van derden? Neem dan contact op met de
desbetreﬀende aannemer.
Communicatie
Via het mailadres van de projectgroep kunt u uw vraag stellen: projecten@evsbv.
nl. Voor aanvang van het werk informeren we u over een fysieke locatie waar u twee
keer in de week in gesprek kunt met de omgevingsmanager. Voorafgaand aan elke
fase ontvangt u een nieuwsbrief. De BouwApp gebruiken wij voor het informeren
over de voortgang. Ook kunt u hier een bericht sturen aan het projectteam. Zie
onderstaand de uitleg om de app te downloaden.
Informatie via de “BouwApp”
Via de ‘BouwApp’ houden we u op de hoogte van de werkzaamheden. Installeer
de app op uw Android of iPhone toestel of op uw computer. U kunt de App
gratis downloaden in de App Store (Google, Apple of Windows). Hoe? Ga naar
‘Zoek project’ > Zoek op naam project ‘Reconstructie Burgemeester Le Fèvre de
Montignylaan ’ > Selecteer project > Klik op “Toevoegen aan favorieten”.
Website
Algemene informatie kunt u vinden op: https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/blfde-montignylaan/.
Bijzondere situatie
Bij een bijzondere gebeurtenis zoals bijvoorbeeld een verhuizing, begrafenis of
bruiloft kunt u contact opnemen via projecten@evsbv.nl of via ons telefoonnummer,
op doordeweekse dagen, tussen 08:00 uur en 16:00 uur via 06-12093402. Ook
wanneer u een invalidepaarkeerplaats heeft kunt u ons dit laten weten.

De belangrijkste informatie op een rij:
1 INLOOPAVOND
De inloopavond vindt plaats op woensdag 11 maart 2020 19:00 – 20.30 uur in de Toorop Mavo | Tooroplaan 8. U bent van harte welkom.
2 WELKE WERKZAAMHEDEN?
Renovatie van de bestaande weg inclusief de riolering, groenvakken, openbare verlichting, kabels en leidingen en de voorbereidingen van
de aanplant van bomen en beplanting. Het werk wordt opgedeeld in fases. Tijdens een fase is het aangegeven wegvak afgesloten en worden er maatregelen genomen zodat uw woning bereikbaar blijft.
3 HOE LANG DUURT HET ONDERHOUDSPROJECT?
Van 6 april 2020 t/m medio 2021 in verschillende fases.
4 WERKZAAMHEDEN AAN DE KABELS EN LEIDINGEN?
De uitvoerende kabels- en leidingenbedrijven verzorgen zelf de informatieverstrekking over deze werkzaamheden.
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Beste belanghebbende,
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Ga naar de App store op uw mobiele telefoon en download
Zoek vervolgens het project:
‘RECONSTRUCTIE BURGERMEESTER LE FÈVRE DE MONTIGNYLAAN’.

Klik nu op: ‘toevoegen aan favorieten’.
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U krijgt nu de vraag wat uw relatie is tot dit project. Klik op wat voor u van toeppassing is.
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Houdt regelmatig

in de gaten voor nieuwe updates en foto’s.
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