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Vanaf maandag 20 maart tot en met 31 maart 2017 
voert de gemeente Rotterdam werkzaamheden uit in 
de Rechthuislaan.  
 
In deze periode wordt de rijbaan aan de zijde van de 
oneven huisnummers in de Rechthuislaan tussen de 
Katendrechtsestraat en de Tolhuislaan tijdelijk verbreed.  
Deze tijdelijke verbreding is nodig om het verkeer goed 
af te kunnen wikkelen en de busroute om te kunnen 
leiden via de Rechthuislaan tijdens de herinrichting van 
de Veerlaan.  
 
Gedurende de herinrichting van de Veerlaan blijft de 
Rechthuislaan éénrichtingverkeer en zal de weg 
verbreed zijn. Na afloop van alle werkzaamheden wordt 
deze teruggebracht in de oorspronkelijke staat. 
Vooralsnog wordt eind 2017 gestart met de herinrichting 
van de Veerlaan. Hierover wordt u later nog nader 
geïnformeerd. 
 
Bereikbaarheid 

Tijdens de werkzaamheden is de Rechthuislaan tussen 
de Katendrechtsestraat en de Tolhuislaan afgesloten 
voor doorgaand verkeer. 
Het verkeer rondom dit gebied zal worden omgeleid 
middels borden op straat. Hoe u moet rijden staat op de 
borden aangegeven. 
 
 
 

Parkeren 
U kunt tijdelijk niet parkeren in het deel van de weg waar 
gewerkt wordt. Heeft u een invalidenparkeerplaats? 
Neemt u dan contact met ons op. Dan zoeken we in 
overleg met u een andere parkeerplaats. 
 
Huisvuil 

Huisvuilwagens kunnen het opgebroken straatdeel niet 
bereiken, de afvalinzameling zal daarom tijdelijk anders 
verlopen dan u gewend bent. U kunt uw huisvuil 
aanbieden in de dichtstbijzijnde (ondergrondse-) 
restafvalcontainer.  
(Mini)-containers kunt u op de gebruikelijke ophaaldag 
aanbieden op een voor Stadsbeheer bereikbare locatie. 
Het ophalen van grofvuil in de opgebroken straat is niet 
mogelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de gemeente via Rotterdam.nl of 14 010 (lokaal 
tarief). 
 

Overlast 
Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk 
belemmeren. In dat geval is het mogelijk dat de 
werkzaamheden langer duren. Het werk kan (geluids)-
overlast veroorzaken. Bij een bijzondere gebeurtenis, 
bijvoorbeeld een verhuizing, kunnen wij - in de meeste 
gevallen - de straat tijdelijk toegankelijk maken. Neem 
hiervoor contact met ons op. 
 
  

In deze nieuwsbrief informeren wij u 

over de werkzaamheden en verkeers-

situatie van 20 maart tot en met 31 

maart 2017. 
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Informatie 

Voor meer informatie, vragen en/of klachten kunt u 
contact opnemen met de heer J. van Vlaardingen, 
afdeling Stadsontwikkeling, Ingenieursbureau. 
Bereikbaar op werkdagen tussen 07.30 tot 16.00 uur, op 
telefoonnummer 010-4898618. 
E-mailadres: j.vanvlaardingen@rotterdam.nl. 


