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Beste bewoner, 

Binnenkort start aannemer Van Dijk Maassluis By met de rioolvervanging in uw straat. In deze brief 

informeren wij u over de iaatste ontwikkelingen binnen dit project. 

Stand van zaken 

De aannemer heeft, samen met de gemeente, geinventariseerd hoe de vervanging van het riool kan 

worden uitgevoerd. Inmiddels wordt de uitvoering van het project voorbereid zodat binnenkort een 

daadwerkelijke start kan worden gemaakt. 

Hoe het riool bij wordt vervangen verschilt per perceel. Aannemer en gemeente hebben besloten dat 

per perceel maatwerk nodig is. Bij de uitvoering zullen de gelijksoortige werkzaamheden (bijvoorbeeld 

re-linen (ondergronds renoveren) of het riool uitgraven) zoveel mogelijk groepsgewijs en na elkaar 

worden gedaan. Net riool van de P.C. Hooftlaan tot aan de Rozeniaan wordt dus in delen gereno-

veerd/vervangen. Dus als binnenkort al delen van dit traject worden uitgevoerd, kan het zo zijn dat an-

dere delen van de rioolvervanging nog in voorbereiding zijn. 

Uitvoering 

In de bijlage vindt u een planning van de uitvoering. Per deel van het riool wordt hierin een indicatie 

gegeven van het moment dat de werkzaamheden worden uitgevoerd. Dit is slechts een indicatie om-

dat de aannemer tijdens het werk op situaties kan stuiten die voor vertraging zorgen. Het riool en de 

putten zijn bijvoorbeeld niet overal makkelijk bereikbaar en in de grond kunnen onverwachte zaken 

worden aangetroffen. 

Eind maart 2021 start de aannemer met het vervangen van het riool (door deze uit te graven) bij 

Noordvliet 117 tot en met 125. Met de bewoners/eigenaren zijn al afspraken gemaakt voor de manier 

van uitvoering. Heeft u vragen over deze werkzaamheden? Neem contact op met Michiel van der Gaag 

van aannemer Van Dijk Maasland BV (m.vandergaag@vdijk.n1; 06-51862358). 



ons kenmerk: 21478-6 

Het kan zijn dat tijdens de verdere voorbereiding en de uitvoering aanvullende informatie nodig is van 

bewoners of eigenaren. In dat geval nemen Simon Voogt van de gemeente en Hans Ooms van de aan-

nemer contact met u op. 

Bezoek, werk en corona 

Informatiebijeenkomsten en inloopavonden zijn niet mogelijk zolang de coronamaatregelen van de 

Rijksoverheid en het RIVM van kracht zijn. Daarom informeren wij u zo goed mogelijk per brief en waar 

nodig door individuele bezoeken, telefoongesprekken en/of e-mails. Medewerkers van de gemeente 

en de aannemer houden zich bij deze bezoeken aan de coronamaatregelen van de Rijksoverheid en de 

RIVM. Om met u contact op te nemen per e-mail of telefoon vragen wij u, als u dat nog niet heeft ge-

daan, uw e-mailadres en/of telefoonnummer aan ons door te geven. Deze contactgegevens gebruiken 

wij uitsluitend voor communicatie over de rioolvervanging in uw straat. Alvast bedankt voor uw mede-

werking. 

Vragen 

Heeft u vragen over deze brief of het rioolvervangingsproject? Neem contact op met Maarten Klop 

(m.klop@maassluis.n1) of Simon Voogt (s.p.voogt@maass(uis.n1). 

Met vriendelijke groet, 

Danny Pherai 

Proje ider 'nfrastructuur 

Bijlagen: 

1. Planning (indicattief) 
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Defin itief

Formaat

Schaa I

Datum

Status

NOOROVL IET 9l'/ l. (, /aol NOORDVL Í ET

?

ZUIDVLIEÍ

ZUtOVLtET

VERKLARING

- 

Relinen met kous via inspectieput

- 

Vervangen middels open ontgraving

- 

Nader te bepalen

' lnspectieput

ll7 Gevellijn met huisnummer
Kadastrale perceelsg re ns
Water
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