RECONSTRUCTIE FIETSPAD SIR WINSTON CHURCHILLLAAN - EVS INFRABOUW

Van juli 2020 tot medio 2021 worden er
werkzaamheden uitgevoerd aan de Sir Winston
Churchilllaan. Hierbij informeren wij u over de
werkzaamheden en de planning.
Werkzaamheden
De ﬁetspaden aan de Sir Winston Churchilllaan
worden vervangen. We starten met het uitbreken
van het ﬁetspad. Vervolgens brengen we de
fundering aan en de trottoirbanden. De tegels
worden vervangen door straatstenen in vak 10A en
door betonplaten in vak 10C (zie faseringskaart).
De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd.
De globale planning verderop in deze brief is onder
voorbehoud van onvoorziene omstandigheden en
is deels afhankelijk van weersomstandigheden. De
faseringskaart vindt u aan de achterzijde van deze
brief.
Hinder
Het werk veroorzaakt hinder. We proberen dit zo
veel mogelijk te beperken. Vooralsnog vinden de
werkzaamheden plaats tussen 07:00 uur en 16:00
uur.
Omleiding
Fietsverkeer wordt omgeleid via diverse
omleidingsroutes.

Vak 10A – Vanaf de Thierenskade tot de Acacialaan
16 november tot 18 december 2020
De inrichting van het voet- en ﬁetspad van vak 10A is veranderd.
De nieuwe situatie kunt u bekijken op:
www.rijswijk.nl/project/churchilllaan
Werkzaamheden:
Zowel het ﬁetspad als de trottoirbanden worden uitgebroken. De
tegels worden vervangen door straatstenen.
Bereikbaarheid:
De kruising met de Cederlaan wordt afgesloten tijdens de
werkzaamheden en is dan niet bereikbaar. De Acacialaan blijft
bereikbaar voor ﬁetsers en gemotoriseerd verkeer. De kruising
met de Thierenskade is bereikbaar.
Vak 10 C – Vanaf de Josef Israëlslaan tot en met de
Thierenskade
4 januari tot en met 13 februari 2021
Werkzaamheden:
Het ﬁetspad wordt uitgebroken en de tegels worden vervangen
door betonplaten.
Belangrijk:
Alle parkeervakken grenzend aan het ﬁetspad worden
gebruikt als opslag tijdens de werkzaamheden. De Sir Winston
Churchilllaan blijft open voor gemotoriseerd verkeer. Het
trottoir blijft bereikbaar voor voetgangers. De Populierlaan en
de Abeelstraat worden één dag (niet gelijktijdig) afgesloten.
Hierover wordt u nader geïnformeerd.

Algemeen
Bij een bijzondere gebeurtenis zoals een verhuizing, begrafenis
of bruiloft kunt u contact opnemen per e-mail via projecten@
evsbv.nl of telefonisch via 06-120 934 02 tussen 08:00 uur en
17:00 uur op doordeweekse dagen.
Informatieavond
Vanwege het Coronavirus is er geen informatieavond.
Wilt u de planning, de verkeersplannen of de faseringen
bekijken? Of heeft u een andere vraag? Neem dan contact op
met onze omgevingsmanager voor een persoonlijke afspraak op
locatie. Uiteraard houden wij rekening met de richtlijnen van het
RIVM.
Vragen
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact
op met onze omgevingsmanager Rieke van Wijngaarden. Zij is
bereikbaar op werkdagen van 08:00 uur tot 17:00 uur via e-mail:
projecten@evsbv.nl, via het telefoonnummer: 06-120 934 02 of
via het contactformulier op de BouwApp.
Met vriendelijke groet,
EVS Infrabouw
Rieke van Wijngaarden
Omgevingsmanager

BLIJF UP-TO-DATE
Download en installeer de Bouwapp
1. Ga naar ‘Ontdek‘
2. ‘Reconstructie ﬁetspad Churchillaan’
3. Selecteer het project
4. Klik op ‘Volgen‘
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Beste bewoner of ondernemer,

Jozef Israëlslaan

Jozef Israëlslaan

Vak 10c
04-01-2021 tot 13-02-2021

Vak 10a
16-11-2020 tot 18-12-2020

VOLG DE WERKZAAMHEDEN
OP:

