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In deze nieuwsbrief berichten wij u over de 

voortgang met betrekking tot de 

werkzaamheden van de herinrichting  

Binnenban en het Rijkeeplein. 

 

Wat is er al gebeurd? 

In juni 2022 is gestart met werkzaamheden aan 

de bestrating op het Rijkeeplein. Vervolgens is 

gestart met werkzaamheden aan de Binnenban 

op het gedeelte tussen de Albert Heijn en de 

Blokker. Nadat delen van de waterleiding zijn 

vernieuwd is riolering vervangen en is begonnen 

met het vervangen van de bestrating. Dit heeft 

ongetwijfeld tot enige hinder geleid bij 

winkeliers, omwonenden en bezoekers, maar we 

constateren ook dat er door de aannemer netjes 

wordt gewerkt en daar zijn we erg blij mee! 

 

 
Nieuw straatwerk 

Fasering, planning en informatie 

In december wordt er niet gewerkt aan de 

herinrichting. Dit doen we om hinder door 

werkzaamheden in de drukke maand december 

tot het minimum te beperken. Door onvoorziene 

omstandigheden tijdens de werkzaamheden ziet 

de planning er inmiddels anders uit dat wij u in 

de vorige nieuwsbrief hebben getoond. Deze ziet 

er nu als volgt uit. 

 

Stand van zaken werkzaamheden 
herinrichting Binnenban en 
Rijkeeplein 



 

 
 
 

Evides Waterbedrijf, Gemeente Rotterdam en Stedin werken samen door 

werkzaamheden aan riolering, energievoorziening en waterleiding waar 

mogelijk te combineren. Zo beperken we de overlast in uw straat. 

 
 

Het gedeelte tussen Albert Heijn en Blokker is 

naar verwachting eind maart 2023 gereed. Met 

het gedeelte tussen Kippie en Dirk wordt mei 

2023 gestart en is voor de zomervakantie 

gereed. Het trottoir langs de Middenbaan noord 

pakken we in de periode januari – maart 2023 

aan. Tenslotte pakken we als laatste de Cloese 

aan in de periode juli – augustus 2023. Naar 

verwachting is het werk dan in september 2023 

gereed. 

 

Voor een groter overzicht van de faseringen ziet 

u de faseringskaart op 

www.rotterdam.nl/stadsharthoogvliet.  

Via de app ‘Rotterdam aan de Slag!’ houden wij u 

ook op de hoogte.  Zie verderop in deze 

nieuwsbrief hoe u de app kunt downloaden. 

 

Bereikbaarheid  

De winkels, woningen en portieken blijven 

bereikbaar. Daar waar nodig worden extra 

voorzieningen getroffen. Met de politie, 

brandweer en ambulance zijn afspraken 

gemaakt. Zij kunnen de woningen en winkels 

altijd bereiken.  

 

 

Hoe blijf ik op de hoogte?  

Naast huis-aan-huis nieuwsbrieven delen we ook 

regelmatig informatie over het project via de app 

‘Rotterdam aan de Slag’, ofwel RADS.  

De RADS-app kunt u gratis downloaden via de 

App Store en Google Play Store. Als u aangeeft 

dat u meldingen wilt ontvangen, krijgt u alle 

updates direct op uw telefoon of tablet. Zo blijft 

u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.  

Liever geen app? Via de webversie 

https://rotterdamaandeslagapp.nl/ kunt u ook 

de ontwikkelingen volgen.  

 

Bouwapp aannemer 

Ook door de aannemer wordt u op de hoogte 

gesteld over de werkzaamheden. Hiervoor kunt 

u de bouw-app raadplegen. Download de app 

(dit kan via de bijgevoegde QR-code), selecteer 

project ‘herinrichting Binnenban’ en voeg deze 

toe aan uw favorieten. 

 

 
 

Vragen of meer informatie?   

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief 

nog vragen? Stuur dan een e-mail naar: 

hoogvlietSO@rotterdam.nl.  

 

Voor dringende vragen tijdens de uitvoering 

kunt u als volgt contact opnemen:   

 
Omgevingsmanager Jacob Tanis rechtstreekse 
aanspreekpunt via j.tanis@lindeloof.nl voor 
klachten / opmerkingen tijdens de uitvoering. 
 

Bij storingen drinkwater kunt u bellen met 

Evides: 0900-0787. 
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