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In deze nieuwsbrief informeren wij u
over de werkzaamheden in de
Jacobusstraat.

Start werkzaamheden Jacobusstraat
Vanaf maandag 6 mei 2019 start de gemeente
Rotterdam met werkzaamheden in de Jacobusstraat.
Het werk wordt in twee fases uitgevoerd en duurt tot
uiterlijk oktober 2019.
Op 11 april was een informatiebijeenkomst. Hier waren veel
vragen over bereikbaarheid en parkeren. Wij hebben
gezocht naar een mogelijke tijdelijke oplossing. U leest hier
meer over in deze brief.
Wat gaat er gebeuren?
De gemeente gaat een zgn. infiltratieriool aanleggen in de
Jacobusstraat. De kolken worden op dit riool aangesloten.
Zo wordt het hemelwater zoveel mogelijk opgevangen in
het gebied zelf. En hoeft het hemelwater niet meer naar de
zuivering. Ook krijgt de straat nieuwe bestrating. Wij hopen
op meer geveltuintjes, zodat de straat een groenere
uitstraling krijgt. Verder is aan de eigenaren gevraagd of zij
willen meewerken aan hangverlichting in de straat. Dan
kunnen de lantaarnpalen verdwijnen. En oogt de straat
aangenamer.
Fasering
De bloemenkraam wordt van de Mauritsstraat naar het
Eendrachtsplein verplaatst. In de week van 29 april worden
de bomen in de Jacobusstraat gerooid.
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Dan gaat het werk van start:
1e fase: mei tot juli 2019
Van Oude Binnenweg tot halverwege Jacobusstraat.
2e fase: augustus tot oktober 2019
Halverwege Jacobusstraat tot v. Oldenbarneveltstraat.
Bereikbaarheid en parkeren
De Jacobusstraat wordt afgesloten voor autoverkeer. De
rijrichting in de Mauritsstraat wordt gedraaid zodat het
verkeer van de Oldenbarneveltstraat via de Mauritsstraat
richting de Westblaak kan rijden. Borden geven de
omleidingen voor het verkeer aan. In de opgebroken straat
komen rijplaten te liggen. Deze zijn voor de brandweer en
ambulance. Het is daarom verboden om op deze rijplaten
te parkeren. Langs de woningen worden loopplanken
gelegd. Heeft u een invalidenparkeerplaats? Neemt u dan
alstublieft contact op met ons. Dan zoeken we in overleg
met u een andere tijdelijke parkeerplaats.
Parkeren in stadsgarages Schouwburgplein
Bewoners en bedrijven in de Jacobusstraat die een
straatvergunning hebben, ontvangen een brief van afdeling
Parkeervoorzieningen waarin de mogelijkheid wordt
geboden om te parkeren, onder bepaalde voorwaarden, in
de stadsgarages Schouwburgplein.

www.rotterdam.nl/jacobusstraat

Niets in de weg, fietsen weg
Om het werk zo snel mogelijk te kunnen afronden, is het
belangrijk dat er zo min mogelijk in de weg staat. Per fase
worden de fietshekjes ook verwijderd. We vragen u
daarom om bijvoorbeeld geen fietsen aan lantaarnpalen of
fietshekjes vast te zetten.
Huisvuil
Huisvuilwagens kunnen de straat niet bereiken. U kunt uw
afval daarom kwijt in de tijdelijke bovengrondse container.
Het ophalen van grofvuil in de opgebroken straten is niet
mogelijk. U kunt dit regelen via 14 010 of kijk op
www.rotterdam.nl.
Overhangend groen
Om de stoep netjes te kunnen aansluiten op uw tuin of
terrein, moeten wij overal goed bij kunnen. Wilt u daarom
voor de start van het werk eventuele beplanting die over de
grens met de openbare ruimte groeit, snoeien?
Overhangend groen dat niet op tijd is gesnoeid, verwijdert
de gemeente op uw kosten. Wij rekenen op uw tijdige
medewerking.
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Geveltuintjes: doet u mee?
Een geveltuin aanleggen is leuk om te doen, de straat
knapt er van op en uw huis blijft in de zomer koeler. Een
geveltuin is een strook planten tegen de gevel van een
woning. Geveltuintjes zijn vooral geschikt in straten
waar de huizen geen voortuin hebben. Eén enkele
klimplant, stokroos of zonnebloem maakt het straatbeeld al
gezelliger, maar meer kan natuurlijk ook. U kiest zelf. Laat
ons weten als u een geveltuin wenst.
Informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Frans
de Ruever, directievoerder van de gemeente Rotterdam,
via tel 06 532 308 38 of email: fmp.deruever@rotterdam.nl.
Kijk voor actuele informatie op
www.rotterdam.nl/jacobusstraat.
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