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Raadhuisplein 3 

3331 BT  Zwijndrecht 

Postbus 15 

3330 AA  Zwijndrecht 

T 14 078 (algemeen) 

F (078) 770 80 80 
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Onderwerp  Van/behandeld door  Datum 

Werkzaamheden Voltastraat, 

Wattstraat, Pascalstraat en Ohmstraat 
 Anton Mureau  19 december 2014  

Uw kenmerk/schrijven  Ons nummer  Verzenddatum 

    19 december 2014 

     

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

Op 13 november 2014 hebben wij u per brief geïnformeerd over de wegwerkzaamheden in 

de Pascalstraat, Voltastraat, Wattstraat en Ohmstraat. Bij die werkzaamheden worden de 

straten voorzien van hun definitieve asfaltverharding en worden de trottoirbanden en kolken 

langs de straten aangebracht. 

 

Inmiddels is de Voltastraat gereed en zijn de Wattstraat en Ohmstraat voor een groot deel 

gereed. Vanwege de weersomstandigheden konden in die laatste twee straten de 

asfaltdeklagen niet meer worden aangebracht. Verder zijn in de Pascalstraat nog geen 

werkzaamheden verricht. 

 

Planning resterende werkzaamheden 

In het voorjaar van 2015 zullen de resterende werkzaamheden worden uitgevoerd. Per 

straat houdt dat in: 

 

Wattstraat en Ohmstraat 
Aanbrengen asfaltdeklagen: nader te bepalen nacht in voorjaar 2015 
 

Pascalstraat 
- Frezen asfalt, aanbrengen  
  trottoirbanden en kolken: nader te bepalen periode in voorjaar 2015 

- Asfalteren:   nader te bepalen nacht in voorjaar 2015 

 

Een exacte uitvoeringdatums zijn op dit moment nog niet te noemen. Zodra deze bekend 

zijn, zullen wij u hierover informeren. 
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Trottoirs en parkeerstroken 

In de groenstrook langs de Ohmstraat wordt - na de asfaltwerkzaamheden - een 

parkeerstrook aangelegd, waarop haaks kan worden geparkeerd. Hierdoor neemt 

beschikbare parkeercapaciteit in de Ohmstraat aanzienlijk toe. 

 

De overige nog aan te leggen trottoirs en parkeervakken worden later aangelegd. Het 

moment van aanleg zal afhankelijk zijn van de behoefte per straat (of straatdeel).  

 

Gevolgen voor u 

De werkzaamheden voor uw deur brengen enige overlast met zich mee.  

 

Tijdens de freeswerkzaamheden en het aanbrengen van de trottoirbanden en kolken kan het 

verkeer in de Pascalstraat in principe doorgang vinden. Tijdens het asfalteren zijn de 

Pascalstraat, Wattstraat en Ohmstraat in die nachten geheel afgesloten. 

 

Wij verzoeken u uw eventuele transporteurs / leveranciers op de hoogte te brengen van de 

geplande werkzaamheden en afsluitingen, zodat zij hun planning hierop kunnen afstemmen. 

 

Vragen? 

Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met de 

opzichter Arjan de Vlaam via telefoonnummer 06 4670 2808. Voor algemene vragen kunt u 

contact opnemen met ondergetekende via telefoonnummer. 14 078 of via 

ajc.mureau@zwijndrecht.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Anton Mureau 

Projectleider Bakestein 
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