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Op 30 oktober 2014 hebben wij u per brief geïnformeerd over de uit te voeren 
werkzaamheden 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. 

Vanwege de vele opmerkingen met betrekking tot de bereikbaarheid van de bedrijven 
tijdens de asfaltwerkzaamheden, heeft de gemeente besloten het asfalteren van 
Pascalstraat, Wattstraat en Ohmstraat 's nachts (tussen 19:00 en 07:00 uur) uit te voeren. 
Hoewel dit voor de gemeente hogere kosten met zich meebrengt, is hiertoe toch besloten 
omdat de overlast naar de bedrijven op die manier zoveel mogelijk wordt beperkt. 

Alleen de werkzaamheden in de Voltastraat worden overdag uitgevoerd - conform de 
oorspronkelijke planning - omdat aan de Voltastraat geen bedrijven gevestigd zijn. Voor de 
Pascalstraat, Wattstraat en Ohmstraat wijzigt de planning wel , waarbij de werkzaamheden in 
de Pascalstraat zullen doorschuiven naar het voorjaar van 2015. 

Wanneer? 
De gewijzigde planning van de werkzaamheden per straat wordt als volgt: 

Vo Itastraat 
- Frezen asfalt, aanbrengen 

trottoirbanden en kolken: 
- Asfalteren Voltastraat: 

Wattstraat en Ohmstraat 
- Frezen asfalt, aanbrengen 

trottoirbanden en kolken: 
- Asfalteren Wattstraat en 

Ohmstraat: 

3 Um 20 november 2014 
21 november 2014 (Voltastraat is dan geheel afgesloten) 

10 november Um 3 december 2014 

nacht van 3 op 4 december en nacht van 4 op 5 december 
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Pascalstraat 
- Frezen asfalt, aanbrengen 
trottoirbanden en kolken: 

- Asfalteren Pascalstraat: 
nader te bepalen periode in voorjaar 2015 
nader te bepalen nacht in voorjaar 2015 

Datum 

13 november 201 4 
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Uiteraard dienen de weersomstandigheden dusdanig te zijn dat de werkzaamheden 
uitgevoerd kunnen worden. Het risico bestaat dat vanwege slecht weer de planning moet 
worden aangepast. Uiteraard zullen wij u daar dan zo spoedig mogelijk over informeren. 

Trottoirs en parkeerstroken 
In de groenstrook langs de Ohmstraat zal - na de asfaltwerkzaamheden - een parkeerstrook 
aangelegd worden. Op deze strook kan haaks worden geparkeerd, in plaats van het 
geplande langsparkeren. Door deze aanpassing 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 principe doorgang vinden. Tijdens het asfalteren van de Voltastraat is deze straat 
op die dag geheel afgesloten voor alle verkeer. De Pascalstraat, Wattstraat en Ohmstraat 
zullen tijdens het asfalteren in die nachten geheel afgesloten zijn. 

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 8akestei 

www.zwijndrecht.nl 


