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Aan: huurder/verhuurder van dit pand  
 
 
 
 
 
 
Betreft: Werkzaamheden t.b.v. Parkshuttle Fase 2a 
Rotterdam, .. maart 2019 
 
 
 
Geachte huurder/verhuurder van dit pand, 
 
 

Gemeente Capelle aan den IJssel werkt aan de ontwikkeling van het Rivium. Een 
onderdeel hiervan is de vernieuwing en uitbreiding van de Parkshuttle. Er komt niet alleen 
vernieuwde versie van de Parkshuttle, ook de route van de onbemande shuttlebusjes 
wordt verlengd. Om deze vernieuwing en uitbreiding te realiseren is er een aanpassing 
aan de infrastructuur noodzakelijk. 
 
Graag brengen wij u middels deze brief op de hoogte van de werkzaamheden in fase 2a. 

Werkzaamheden 

KWS Infra start, bij normale (weers-)omstandigheden op 8 april 2019 met de 
werkzaamheden in fase 2a (zie plaatje). 
Deze werkzaamheden vinden plaats op de Rivium Boulevard Westzijde tussen de 1e en 3e 
straat en eerste gedeelte 2e straat en bestaan o.a. uit het frezen van asfalt, het 
verwijderen van de fundering, het vervangen van riolering en putten, herstraten en 
asfalteren onderlaag en tussenlaag. Het aanbrengen van de deklaag asfalt zal in een 
latere fase plaatsvinden. 
De werkzaamheden zullen bij normale (weers-)omstandigheden tot 25 mei duren. 
 



 

  

    

 

 
 
Bereikbaarheid 
 
Tijdens deze fase zal er een omleidingsroute gelden. Deze is aan de hand van de 
gebruikelijke borden aangegeven en op het plaatje in rood aangegeven.  
De panden zullen via loopschotten bereikbaar zijn en ook zorgen we ervoor dat de 
hulpdiensten tijdens de werkzaamheden op de hoogte zijn van de omleiding zodat bij 
noodgevallen de bedrijven goed te bereiken zijn. 
 
 
Communicatie 

Voorafgaand aan iedere fase worden de bedrijven die aan het werkgebied grenzen tijdig, 
middels een brief geïnformeerd. Daarnaast maken wij gebruik van de KWS app, waarmee 
u door middel van wekelijkse updates de voortgang van het project kan volgen. De KWS-

app is te downloaden in de Apple- en/of play store te herkennen aan dit logo   . Wij 
raden u aan deze app op uw smartphone of tablet te installeren. 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of andere vragen inzake de 
werkzaamheden neemt  u dan gerust contact op met onze omgevingsmanager Anja 
Grootendorst. Zij is te bereiken via het telefoonnummer: 06 11320281 ,e-mailadres: 
agrootendorst@kws.nl of via de KWS-app. 
 
 
Wij vertrouwen erop dat wij u in voldoende mate hebben geïnformeerd. Indien u 
aanvullende informatie wilt, kunt u ons bereiken via bovenstaande kanalen.  
 
Hoogachtend, 
KWS Infra bv 
 
Remco Verboekend 
Projectleider 

mailto:agrootendorst@kws.nl


 

  

    

 

 
 
 
 
                             


