Beste buurtbewoner,
Graag informeren wij u over de sloop van de twee flats aan de Dirc van de Doortogelaan en Goeswijn
van der Poellaan.
De sloopwerkzaamheden zijn op donderdag 3 oktober gestart. In overleg met de gemeente is daarom
besloten om het werkterrein te vergroten zodat we het risico van rollend sloopmateriaal verkleinen.
Eénrichtingsverkeer
Ook zijn er containers geplaatst waarin losse elementen worden opgevangen. Deze containers zijn
geplaatst op een deel van de weg. Dit betekent dat hier een situatie van éénrichtingsverkeer is
ontstaan. Om het verkeer in goede banen te leiden, regelen twee verkeersbegeleiders nu het verkeer
op deze plek.
Geen extra parkeerplekken
Op het parkeerterrein van het Croesinckplein worden geen extra parkeerplekken gecreëerd. Deze
situatie duurt enkele dagen.
Soms wegafsluitingen
Tijdens de sloopwerkzaamheden kan het soms voorkomen dat een deel van de omliggende straten
afgezet moeten worden. Ook wordt het fietspad op de hoek van supermarkt Dirc van der Broek
tijdelijk afgesloten. Wij begrijpen dat dit soms voor overlast zorgt, maar vragen hiervoor uw begrip.
Afronding sloopwerkzaamheden
Eind januari 2020 verwachten we dat de sloopwerkzaamheden zijn afgerond.
Wie voert de sloopplannen uit?
In opdracht van Vidomes voert aannemersbedrijf Oranje B.V. uit Rotterdam de sloopwerkzaamheden
uit. De sloopwerkzaamheden vinden op werkdagen plaats tussen om 07.00 uur en 18.00 uur.
In geval van nood
De firma Oranje voert de sloop uit en kan worden gebeld voor als er zich zaken voordoen op het
terrein waarbij u een niet pluis gevoel krijgt. De firma Oranje is dan dag en nacht te bereiken via het
telefoonnummer 010 800 11 00. Bij ernstige zaken zoals brand en mensen in het pand die uit zijn op
vernielingen, nadat de slopers naar huis zijn, is het verstandig om contact op te nemen met het
noodhulp nummer 112.
Heeft u vragen over de sloopwerkzaamheden?
Stel ze gerust per mail aan de aannemer via poeldoortoge@oranje.nl.
In geval van nood
Ziet u buiten de werktijden mensen op het bouwterrein of andere zaken die verdacht zijn? Neem dan
contact op met het noodnummer van de aannemer via 010 800 11 00. Schakel ook de politie in via
112. Bel bij gevaar of ernstige zaken, zoals brand, ook met 112.
Met vriendelijke groet,
Projectteam Dirc van de Doortogelaan en Goeswijn van der Poellaan

