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Uw brief van - Bij antwoord datum, ons kenmerk en onderwerp vermelden 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Nu de werkzaamheden aan de zuidzijde van Vredenburg bijna zijn afgerond ontstaat er ruimte om de 

werkzaamheden aan de noordzijde uit te gaan voeren. 

 

Allereerst wordt in de avonden/nachten van maandag 7 april en dinsdag 8 april het fietsverkeer verplaats naar de 

zuidzijde, hiervoor worden de kruisingen bij de Bijenkorf en het infocentrum aangepast. De werkzaamheden 

vinden ‘s avonds en ‘s nachts plaats omdat er dan minder tot geen bussen en fietsers rijden. Helaas kunnen de 

werkzaamheden niet zonder enige overlast worden uitgevoerd, wel is afgesproken dat de meest geluid 

producerende werkzaamheden aan het begin worden uitgevoerd. Hiermee proberen we de overlast tot een 

minimum te beperken. 

 

Vanaf woensdag 9 april is het nieuwe fietspad aan de zuidzijde in 2-richtingen in gebruik. Dit is aan de kant van 

TivoliVredenburg. Het fietspad aan de noordzijde komt dan buiten gebruik. Aan deze zijde kan dan door Vitens de 

oude AC- waterleiding worden verwijderd ter plaatse van het bestaande fietspad. Aansluitend wordt het nieuwe 

trottoir en fietspad aan deze kant aangelegd. Ook worden in deze fase de boomgaten voorbereid. 

De winkels en woningen aan de noordzijde blijven tijdens deze werkzaamheden bereikbaar voor voetgangers. 

 

Op woensdag 16 april voert Insituform rioolwerkzaamheden uit aan de noordzijde van het Vredenburg. De oude 

rioolbuis wordt voorzien van een nieuwe binnenbuis waardoor deze weer zo goed als nieuw is. Dit proces wordt 

relinen genoemd. Het grote voordeel hiervan is de korte uitvoeringsperiode en minimale overlast voor de 

gebruikers. De uitvoering duurt namelijk slechts één dag. 

Tijdens de uitvoering kunt u tijdelijk geen gebruik maken van uw toilet, douche, etc. De aansluiting van uw woning 

op het riool is namelijk tijdelijk afgesloten. Wanneer de nieuwe buis is uitgehard worden de aansluitingen door 

middel van een robot open geboord en kunt u uw toilet en douche weer gebruiken. De aannemer informeert u over 

de exacte tijden van de buitengebruikstelling. Tijdens het uitharden van de nieuwe rioolbuis komt styreen vrij. 

Deze stof heeft een sterk chemische geur, maar is veilig voor de gezondheid en het milieu.  

 

Na het uitvoeren van bovengenoemde werkzaamheden, gereed circa begin juli, wordt in de zomermaanden de 

busbaan definitief aangelegd en ingericht en in het najaar worden de bomen geplant. Over deze laatste activiteiten 

wordt u later nader geïnformeerd. 
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Kenmerk:  

 

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon, zie 

briefhoofd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

Onno van Schaick  

projectmanager 

 


