Beste geïnteresseerde,
Voor u ligt de eerste maandelijkse informatiebrief over de werkzaamheden op industrieterrein De
Vergulde Hand. Op De vergulde hand wordt het komende jaar gewerkt in opdracht van Stedin, Evides,
Prorail en de gemeente Vlaardingen.
Via deze informatiebrief willen wij u op hoofdlijnen informeren over de werkzaamheden en de
planning. Detailinformatie wordt verstrekt door de partijen die daadwerkelijk het werk uit gaan voeren.
Hieronder vind u per deelproject een korte toelichting van de werkzaamheden, een omschrijving van
de werkzaamheden die de afgelopen periode zijn uitgevoerd en welke werkzaamheden de komende
weken gepland staan.

Herinrichting De Vergulde Hand:
In opdracht van de gemeente Vlaardingen worden de George Stephensonweg, Marconistraat,
Fultonstraat, James Wattweg (westelijk deel) en een deel van de James Wattweg langs de
Maassluissedijk heringericht.
De Firma Pijnaker infra BV uit Woerden is de aannemer en verantwoordelijk voor de technische
uitwerking en de uitvoering van het werk zelf. Daarnaast verzorgen zij de communicatie over de
herinrichtingswerkzaamheden.
De firma Pijnacker is gestart met de technische uitwerking. Dit houd in dat de definitieve
aanleghoogte van de straat bepaald wordt, hoogteverschillen met particuliere terreinen in beeld
gebracht worden en wordt een planning opgesteld.
Bij het opstellen van deze uitvoeringsplanning worden de werkzaamheden van andere aannemers
met elkaar afgestemd.

Figuur 1: ontwerptekening opgesteld in samenwerking met de ondernemers.

Vervangen huisaansluitingen:
Tijdens de herinrichting worden de rioolaansluitingen vervangen tot aan de erfafscheiding. Het, indien
nodig, vervangen van uw huisaansluitingen op eigen terrein dient u zelf te regelen.
Door het verzakken van de bodem kan het voorkomen dat uw huisaansluiting te diep is komen te
liggen. In de voorkomende gevallen kan dit voor problemen zorgen echter dient dit per geval
beoordeeld te worden.
Minimaal 1 week voordat de aannemer uw huisaansluiting vervangt wordt u hierover geïnformeerd.

Ophogen terrein:
Door natuurlijke bodemdaling is de straat verzakt. Bij de uitvoering van het straatwerk wordt de straat
opgehoogd. Bij het bepalen van de definitieve aanleghoogtes wordt rekening gehouden met
bestaande dorpelhoogtes en het vloerpeil van panden.
Door het ophogen van het straatwerk kunnen hoogteverschillen ontstaan tussen het openbare gebied
en uw terrein. 4 weken voor het aanbrengen van de nieuwe bestrating wordt u door de aannemer
geïnformeerd over de hoogteverschillen die ontstaan tussen het openbare gebied en uw terrein.
Het ophogen van particulieren terreinen is een verantwoordelijkheid voor de betreffende gebruiker of
grondeigenaar.

Vervangen Kabels en Leidingen:
In opdracht van Evides en Stedin worden elektra kabels, de water- en gasleiding vervangen.
Werkzaamheden komende periode:
Op maandag 21 september start de firma Heijmans, in opdracht van Evides, met het aanleggen van
de nieuwe waterleiding in Fultonstraat en Marconiestraat. Hiervoor zullen aan één zijde van de weg
de parkeervakken worden afgesloten.
U wordt door Evides per brief geïnformeerd over de werkzaamheden en de contactpersonen die u
detailinformatie kunnen geven.
Nadat de nieuwe waterleiding in gebruik genomen is start de firma Marconi Oranje (werkt zowel in
opdracht van Stedin als Evides) met het verwijderen van de oude waterleiding en het vervangen van
de gasleiding.

Project Hoekse lijn
In opdracht van Prorail voert Boskalis werkzaamheden uit. Deze werkzaamheden zijn noodzakelijk om
in 2017 het bestaande treinspoor om te kunnen bouwen naar Light Rail.
Er wordt een stuk riool vervangen, een deel van de spoorsloot wordt gedempt en er wordt een
voorbelasting aangebracht.
Werkzaamheden komende periode:
Op zaterdag 19 september en zaterdag 26 september worden de bomen langs de George
Stephensonweg gekapt. Hiervoor wordt de George Stephensonweg inclusief de parkeerplaatsen
afgesloten voor verkeer.
Naast de benodigde omleiding wordt een verkeersregelaar ingezet om vrachtverkeer langs het
werkvak te leiden. Het is dus niet noodzakelijk om met vrachtverkeer achteruit te rijden in de zijstraten.
Vanaf maandag 28 september wordt een gedeelte van het riool in de George Stephensonweg
vervangen( ter hoogte van George Stephensonweg nr. 31 t/m 37). Deze werkzaamheden duren circa
5 weken.
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren worden parkeervakken afgesloten en wordt de weg over
een halve rijbaan afgesloten.

Werkzaamheden afgelopen periode:
In de Bellstraat en de Edisonstraat zijn brandweerputten geboord. De putten worden gebruikt voor het
oppompen van grondwater bij grotere branden waarbij de brandkranen onvoldoende water kunnen
leveren.
Na het monteren van de pompen en het realiseren van de stroomaansluiting zijn de putten
operationeel.

Figuur 2: Brandweerput: de besturingskast en het herstel van het straatwerk
Informatie en contact:
Op de website van de gemeente Vlaardingen en de BIZ-stichting de Vergulde Hand worden de
actuele afzettingen en omleidingen geplaatst. Deze worden wekelijks gewijzigd op basis van de
actuele stand van het werk.
Ondanks dat een wegvak afgesloten is blijft u als ondernemer bereikbaar maar is het niet te
voorkomen dat u hinder ondervind. Door een goede werkplanning en overleg met de betrokken
ondernemers wordt de overlast tot een noodzakelijk minimum beperkt.
In de onderstaande tabel zijn de contactpersonen voor de verschillende projecten.

Contactpersoon
Bedrijf
Herinrichting De Vergulde Hand
Dhr. W. Veerhoek
Pijnacker infra BV
Dhr. E. Jongkind
Gemeente Vlaardingen
Vervangen Kabels en Leidingen
Dhr. J. Konings
Marconi Oranje
Dhr. C. van Dalen
Heijmans
Dhr. M . Ravia
Stedin NV
Dhr N. Eickhof
Evides NV
Project Hoekse Lijn
Dhr. J. van der Valk

Boskalis

functie

contactgegevens

Uitvoerder
Projectleider

06-26776382
06-13465303

Uitvoerder gas/elektra
Uitvoerder water
Projectleider
Projectleider

06-42140685
06-54982286
06-11034781
0900-0787

uitvoerder

06-41177530

