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Geachte mevrouw/mijnheer,
Afgelopen vrijdag is de rioolpersleiding aan de Pieter Zeemanstraat gescheurd. Daarover
bent u eerder door ons geïnformeerd. Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken wat de
oorzaak van de lekkage is. Tegelijkertijd moet de rioolpersleiding zo snel mogelijk worden
gemaakt. Hierdoor moet de Pieter Zeemanstraat voor doorgaand verkeer worden
afgesloten. Voor bewoners en het restaurant wordt een noodvoorziening aangelegd zodat
de woningen en het restaurant bereikbaar blijven. Daarvoor treffen wij een aantal
verkeersmaatregelen. Met deze brief informeren wij u hierover.
Woningen en Sushi Zhu blijven bereikbaar
Tijdens de werkzaamheden blijven de woningen en het restaurant Sushi Zhu bereikbaar. Dit
is mogelijk door de volgende (verkeers)maatregelen;
 de P. Zeemanstraat (hoofdrijbaan) wordt afgesloten voor het doorgaande verkeer,
 de appartementen aan de H.K Onnesstraat, Sushi Zhu (parkeerplaats) en de
eengezinswoningen aan de Pieter Zeemanstraat 1 tot en met 43 blijven voor lokaalen bestemmingsverkeer bereikbaar via de hoofdrijbaan van de P. Zeemanstraat,
 Het verkeer uit de H.K. Onnesstraat dient de straat (parkeerplaats) te verlaten via de
tijdelijke doorsteek die wij aanleggen in de middenberm van de Pieter Zeemanstraat,
 Het verkeer afkomstig uit de parallel rijbaan van de P. Zeemanstraat verlaat de straat
op de gebruikelijke manier bij de rotonde aan de H.A. Lorentzstraat,
 Doorgaand verkeer van/naar de A16 leiden wij om via de, H.A. Lorentzstraat,
Develpoort, Develsingel, Plantageweg, Burgemeester Doumaweg en terug.
Herstelwerkzaamheden rioolpersleiding
Er worden damwanden geplaatst om verdere verzakking te voorkomen. Daarna moet de
rioolpersleiding worden hersteld. Helaas kunnen wij nu nog niet aangegeven hoelang de
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herstelwerkzaamheden duren. Wij zijn er ons van bewust dat de
werkzaamheden overlast voor u veroorzaken. We doen er al het mogelijke aan de overlast
tot een minimum te beperken en de werkzaamheden zo snel mogelijk uit te voeren. Wij
rekenen op uw begrip hiervoor.
Meer informatie
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Marko Pijnenburg via telefoonnummer
14 078 of via emailadres m.pijnenburg@zwijndrecht.nl. Op de website
www.zwijndrecht.nl/omleiding geven we updates over de werkzaamheden. Daar kunt u ook
meer informatie vinden.
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