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Uw kenmerk/schrijven

Geachte mevrouw/mijnheer,
In juli informeerden wij u over de planning van de grote aanpak van de Schildersbuurt. Wij
gaven toen aan dat de uitvoering van fase 2 naar verwachting in november 2018 van start
zou gaan. Deze planning schuift op naar het eerste kwartaal van 2019.
Werkzaamheden
De openbare ruimte in de Schildersbuurt wordt opgeknapt. Dit houdt in dat wegen, riolering,
groen en speelplekken worden vernieuwd en opgehoogd. Fase 1 is inmiddels gereed.
Op www.zwijndrecht.nl/schildersbuurt kunt u meer informatie vinden, zoals de
ontwerptekening en het beplantingsplan.
Fasering en planning
In de bijlage van deze brief vindt u de verdeling van de fases. De uitvoering van fase 2 start
naar verwachting in de loop van januari 2019 en zal eind 2019 gereed zijn.
Het werk wordt in deelgebieden per straat uitgevoerd. Inmiddels heeft de aanbesteding van
fase 2 plaatsgevonden. Aannemer Timmer-Verzijl uit Dordrecht zal de werkzaamheden
gaan uitvoeren. De aannemer zal een uitvoeringsplanning maken en u voor de start van de
werkzaamheden per deelgebied informeren.
Uw tuin / perceel
Bij de herinrichting van de Schildersbuurt wordt de openbare ruimte weer opgehoogd naar
oorspronkelijk aanlegpeil. Hierdoor kan een hoogteverschil ontstaan tussen uw tuin en de
openbare ruimte. De aannemer kan eventueel de eerste meter van uw tuinpad 'aanhelen',
maar het eventueel ophogen van uw tuin dient u zelf te verzorgen.

Datum

14 november 2018
Onderwerp

Grote aanpak
Schildersbuurt
Pagina

2 van 3

Overhangend groen
Wij willen de bewoners van fase 2 hierbij alvast het dringende verzoek doen om het groen in
uw tuin (zoals haag, beplanting) voor de start van de werkzaamheden tot uw perceelgrens
terug te snoeien. Als groen over de bestrating heen is gegroeid, kunnen wij de
onderhoudswerkzaamheden namelijk niet goed uitvoeren. Alvast bedankt voor uw
medewerking.
Overlast werkzaamheden
Overlast en ongemak tijdens de uitvoering van het project zijn onvermijdbaar, maar wij
proberen dit samen met de aannemer zoveel mogelijk voor u te beperken. Zo zorgen wij er
bijvoorbeeld voor dat uw woning altijd bereikbaar blijft met loopschotten en dat het verkeer
wordt omgeleid. Wij rekenen op uw begrip en medewerking.
Meer informatie
Voor vragen of aanvullende informatie kunt u contact met mij opnemen via telefoonnummer
(078) 770 28 76 of emailadres r.penning2@zwijndrecht.nl. Of kijk op
www.zwijndrecht.nl/schildersbuurt voor meer informatie.
Met vriendelijke groet,

Robert Penning
Projectleider Schildersbuurt

Datum

14 november 2018
Onderwerp

Grote aanpak
Schildersbuurt
Pagina

3 van 3

