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Koninginneweg/P. Zeemanstraat
Uw kenmerk/schrijven

Geachte mevrouw/mijnheer,
Op maandag 11 mei 2020 worden onderhoudswerkzaamheden aan de rijbaan van de
rotonde aan de Koninginneweg/Pieter Zeemanstraat uitgevoerd. Dit is nodig omdat het
asfalt van de rotonde op verschillende plekken is beschadigd. Om te voorkomen dat deze
schades toenemen, zijn de werkzaamheden noodzakelijk. Naar verwachting duren de
werkzaamheden vijf werkdagen. Omdat de rotonde aan alle kanten wordt afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer, worden omleidingsroutes ingesteld. Uw woning en/of bedrijf blijven
tijdens de werkzaamheden bereikbaar. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik blijven
maken van de fiets- en voetpaden rondom de rotonde.
Planning werkzaamheden
Op maandag 11 mei en dinsdag 12 mei worden de slechte asfaltlagen van de hoofdrijbaan
verwijderd. Op woensdag 13 mei herstellen wij de kolken en trottoirbanden. Op donderdag
14 mei wordt het nieuwe asfalt aangebracht en op vrijdag 15 mei de belijning en de
wegmarkeringen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden rond 18:00 uur afgerond. Dan
worden de omleidingsroutes opgeheven en wordt de rotonde weer opengesteld voor het
verkeer. Bij zeer slechte weersomstandigheden gaan de werkzaamheden niet door. Deze
worden dan uitgevoerd op een nader te bepalen tijdstip in 2020.
Wijk blijft bereikbaar
Tijdens de werkzaamheden blijven de woningen en de bedrijven in uw wijk gewoon
bereikbaar. Dat doen wij door een lokale (verkeers)maatregel door te voeren. Deze houden
in dat;
 Inkomend verkeer voor de wijk gebruik maakt van de entree ter plaatse van de Karel
Doormanlaan/Tollensstraat. in de H.A. Lorentzstraat,
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Verkeer dat de wijk verlaat volgt de borden WIJK UIT. De wijk kan worden verlaten
ter plaatse van de Tollensstraat/Karel Doormanlaan.

De werkzaamheden worden in een kort tijdsbestek uitgevoerd. Wij zijn er ons van bewust
dat deze enige vorm van overlast met zich mee kan brengen. Wij rekenen op uw begrip
hiervoor. We doen er al het mogelijke aan de overlast tot een minimum te beperken en de
werkzaamheden zo snel mogelijk uit te voeren.
Meer informatie
Op www.zwijndrecht.nl/rotonde vindt u meer informatie over de verkeersmaatregelen en de
omleidingsroutes. Heeft u nog vragen? Bel dan naar 14 078 of doe een melding in FIXI.nl
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