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Aan alle bewoners en gebruikers van de panden Vlamingstraat en Rietveld 

Datum 
02-07-2014 
Ons kenmerk 
1659379 
Uw briefvan 

Uw kenmerk 

Bijlage 
1 

Ond81W8rp 
Werkzaamheden Rietveld en Vlamingstraat 

Geachte heer/mevrouw, 

Sinds eind vorig jaar is de gemeente met de bewoners in contact (per brief 
of bijeenkomst) over de herinrichting van het Rietveld en Vlamingstraat 
Velen van u (± 60) hebben gehoor gegeven aan de uitnodiging om tijdens 
een bijeenkomst op 5 maart jl. een bijdrage te leveren aan een 
inrichtingsantwerp dat kan rekenen op draagvlak. De avond heeft een grote 
hoeveelheid wensen en suggesties opgeleverd. Rode draad was dat er bij 
de bewoners voorkeur is om de huidige inrichting zoveel mogelijk te 
behouden wat betreft bomen en· parkeervakken en dat er op detailniveau 
veel verbeteringen mogelijk zijn. 

De gemeente is vervolgens aan de slag gegaan om zo veel mogelijk 
wensen/suggesties te verwerken in een ontwerp. Volgens afspraak is dit 
afgestemd met de initiatiefgroep, de bewonersvertegenwoordiging voor de 
gemeente. Gezamenlijk zijn we van mening dat het ontwerp voor het 
overgrote deel voldoet aan het resultaat van de bijeenkomst van 5 maart jl. 
Naast het ontwerp is de uitvoeringsplanning besproken en op hoofdlijn 
vastgesteld. 

Planning 
Uitgangspunt is dat de duur van de werkzaamheden zo kort mogelijk is. Om 
die reden wordt er op twee grachtdelen min of meer gelijktijdig gewerkt. In 
het 2e en 3e kwartaal 2014 zijn dat Vlamingstraat Zuidzijde en Rietveld 
Noordzijde. (fases 1, 2 en 3) In de bijlage is de gedetailleerde planning en 
werkvolgorde aangegeven. 
Het 1 e en 2e kwartaal 2015 wordt gewerkt op Vlamingstraat noordzijde, 
Rietveld zuidzijde en Rietveld noordoostzijde. (fase 4 en 5) Hierover krijgt u 
(uiterlijk) in de loop van december 2014 een gedetailleerde informatie. 
Per fase vragen de werkzaamheden 8 tot 9 weken. 
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Toelichting ontwerp 
Uitgangspunt is hergebruik van materialen, zo nodig is er aanvulling "oud 
materiaal" in depot beschikbaar. Aan de (privé) stoepen worden geen 
werkzaamheden uitgevoerd. Wel is het mogelijk om uw stoep in combinatie 
met de bestratingwerkzaamheden tegen kostprijs door de gemeente te laten 
opknappen. 
De boomkransen worden 1.20 x 1.20 en omsloten door een band die 8 cm 
boven het bestratingsvlak wordt aangelegd. 
Waar openbare verlichting het gebruik van een parkeervak belemmert, 
wordt de lantaarnpaal verplaatst tot vlak bij de boomkrans. 
Tussen de parkeervakken en rijbaan wordt worteldoek aangebracht. De 
verwachting is dat hierdoor wordt voorkomen dat wortels de bestrating 
opdrukken. 

Vervanging gas- en waterleiding 
Het gasbedrijf Stedin en waterbedrijf Evides zullen voorafgaand aan de 
herbestrating de oude gas- en waterleiding vervangen en - waar nodig- ook 
de huisaansluitingen. Ook zullen de bovengrondse brandkranen worden 
vervangen door een ondergrondse constructie. 

De werkzaamheden van Stedin en Evides worden uitgevoerd door één 
aannemer. Wanneer dit nodig is, wordt u rechtstreeks door deze aannemer 
benaderd over vervanging van uw huisaansluiting. 

De sanering van de leidingen heeft ook consequenties voor de al 
vernieuwde bestrating op Rietveld noordoostelijk deel en Vlamingstraat 
zuidoostelijk deel. Om de werkzaamheden uit te voeren moet de bestrating 
hier - in tegenstelling tot wat eerder is gecommuniceerd - toch open. 

Kademuur en Drainage 
In combinatie met de herinrichting en vervanging van de bomen voert de 
gemeente ook herstelwerkzaamheden uit aan de rollaag van de kade en 
wordt er drainage aangelegd in Vlamingstraat zuidzijde. 

Glasvezel 
Glasvezel wordt alleen aangelegd op basis van individuele verzoeken. Het 
is niet mogelijk om afspraken te maken over een integrale aanleg in een 
straat. Wanneer u aanschaf van glasvezel overweegt, zou het de integrale 
aanpak dienen wanneer u ervoor kiest dit ook te laten combineren met 
bovengenoemde werkzaamheden. U kunt hiervoor contact opnemen met de 
initiatiefgroep. 

Bomen 
Op basis van de verleende kapvergunning worden de bomen op het 
grachtdeel van fase 1 gekapt in de week van 14 juli 2014. De werkzaamheden 
nemen 2 dagen in beslag. Tijdens de werkzaamheden is de doorgaande route 
gestremd. De bomen bij de koppen van de grachten worden niet gekapt. Deze 
bomen hebben geen probleem met de hoge waterstand omdat de kademuur 
hier hoger is als aansluiting naar de bruggen. Door deze bomen te handhaven 
wordt de huidige groene uitstraling op de koppen van de gracht behouden. 
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De moerascypressen worden niet gekapt maar herplant op een mooie plek 
in de Delftse Hout. Als nieuwe boomsoort wordt aangeplant de iepziekte 
bestendige Ulmus Columella. Met de bomenbank is contact geweest over 
de aanplant van al wat grotere bomen. Uitgaande van een optimale 
levensvatbaarheid van de bomen heeft de bomenwacht het advies gegeven 
op de laagste delen (midden) van de grachten bomen met een omtrek van 
18/20 cm te planten. Waar de kades oplopen kan een grote maat bomen 
worden geplant met een omtrek van 20/25 cm. De nieuwe bomen worden 
komend najaar aangeplant. 

Tijdens de werkzaamheden: 

Bereikbaarheld 
Per fase is het betreffende grachtdeel gesloten voor al het doorgaande 
verkeer. De (woon)panden blijven altijd lopend bereikbaar via loopvlonders. 

Hulsvuil 
Met borden wordt tijdens de werkzaamheden aangegeven waar een 
alternatieve aanbiedlocatie is buiten· het werkgebied. 

Parkeren 
Op het grachtdeel waar werkzaamheden plaatsvinden is het niet mogelijk te 
parkeren. In de directe omgeving ziet de gemeente geen mogelijkheid 
compenserende parkeerplaatsen te realiseren. Er zal gebruik moeten 
worden gemaakt van de bestaande parkeerplaatsen. Het is ook mogelijk op 
basis van uw parkeervergunning een bewonersabonnement parkeergarage 
aan te schaffen. Dit kostE 10,00 per jaar + 0,10 cent per uur. U kunt dit 
abonnement aanschaffen via http:lwww.delft.ni/Gemeenteloket (geef 
zoekopdracht ·eewonersabonnement parkeergarage•}. 

lnfonnatle 
Stedin en Evides verspreiden voor aanvang van hun werkzaamheden een 
huis-aan-huisbrief. Daarin wordt ook informatie gegeven hoe u contact kunt 
opnemen voor vragen/opmerkingen. 
Wanneer u over de gemeentelijke werkzaamheden algemene vragen heeft 
dan kunt u op werkdagen bellen met de gemeente via telefoonnummer 
14015. U kunt uw vraag ook stellen via de website van de gemeente. 
Hiervoor gebruikt u het digitale contactformulier op www.delft.nllcontact. 
Hier kunt u ook melden dat u belangstelling heeft uw stoep door de 
gemeente te laten opknappen. Tevens kunt u op de site 
www.bereikbaardelft.nl actuele informatie vinden over alle werkzaamheden 
in onze gemeente. 
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In overleg met de initiatiefgroep werken we in dit project ook met 
bewonerscontactpersonen. Voor de fases die in 2014 worden uitgevoerd 
hebben zich hiervoor beschikbaar gesteld: 
Fase 1 en 3 (Vla mingstraat zuidzijde) Jan Arie Groot, Vlamingstraat 41 

jagroot@ziggo.nl 
Fase 2 (Rietveld noordzijde, west) Age Oyevaar, Rietveld 86A 

Age47@oyevaar 
Fase 4 (Rietveld noordoostzijde) Miehiel Brouwer, Rietveld 220 

brouwer@michielbrouwer-clso.nl 
De tekeningen van de herinrichting zijn bij hen in te zien. 

Tot slot 
Het is niet te voorkomen dat de uitvoering van alle werkzaamheden hinder 
veroorzaken. Hiervoor vraag ik uw begrip. Gemeente,..Stedin en Evides 
doen er alles aan om de werkzaamheden zo voorspoedig mogelijk te laten 
verlopen. 

J.A.J. Zegwaard 
Afdelingshoofd Ingenieursbureau 
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