Contactpersoon
Uw contactpersoon bij vragen is Onno van den Haak. Hij is toezichthouder bij de gemeente.
U kunt hem op locatie aanspreken of tijdens kantooruren bellen op 06 5005 5521.

Aanleg rotonde Burgemeester
Van Dijklaan - Herenburg

We gaan beginnen!
Op maandag 3 januari 2022 start de gemeente Capelle aan den IJssel met de
werkzaamheden voor het aanleggen van een nieuwe rotonde op de kruising
van de Burgemeester van Dijklaan met de Herenburg. Die nieuwe rotonde is
naar verwachting voor de bouwvak (1 augustus 2022) klaar voor gebruik.
Waar wordt aan gewerkt?
We leggen drie rotondes aan in Schollevaar.
Dit doen we om de wegen overzichtelijker
te maken, de snelheid te verminderen en de
veiligheid te vergroten.
Waar worden de rotondes aangelegd?
Deze rotonde is de laatste van de drie die
aangelegd gaat worden. De eerste rotonde
hebben we aangelegd op de Burgemeester
Van Beresteijnlaan. Op de Burgemeester
Van Dijklaan met de kruising Beatrijs erf is
de tweede rotonde aangelegd. Deze laatste
rotonde wordt aangelegd op de kruising met
de Herenburg.

Alle werkzaamheden op een rij
Naast het aanleggen van een nieuwe rotonde
gaan we ook de onderstaande werkzaamheden
uitvoeren:

vervangen van het riool

hogere lichtmasten en
duurzame ledverlichting

vervangen van
het asfalt

vervangen duikers

onderhoud aan de
fietstunnel

Omleidingen
Vanwege het vervangen van het riool en het
aanleggen van de nieuwe rotonde is een deel van
de Burgemeester van Dijklaan afgesloten van
3 januari tot 1 augustus 2022 voor autoverkeer.
Het gaat hierbij om het gedeelte tussen Hobo en
de Herenburg. Er worden omleidingsroutes
ingesteld. De oude omleidingsroutes komen te
vervallen.

Er komen twee omleidingen:
• U rijdt via de Herenburg, Posthoorn en Hobo (A)
• U rijdt via de Burgemeester Van Dijklaan,
Burgemeester Bakkerlaan, Burgemeester
Schalijlaan en de Hoofdweg (B)

Omleidingsroutes aanleg rotonde Burgemeester van Dijklaan - Herenburg

U rijdt via Herenburg, Posthoorn en Hobo (A)
U rijdt via de Hobo, Burg. Bakkerlaan, Burg. Schalijlaan en Hoofdweg (B)
Locatie werkzaamheden (werkvak)

Meest gestelde vragen
Op welke tijdstippen wordt er aan de
rotondes gewerkt?
We werken op maandag tot en met vrijdag van
07.00 uur tot 16.00 uur.
Hoe is de bereikbaarheid voor de hulpdiensten
tijdens het werk aan de rotondes?
Net als iedereen via de omleidingsroutes. Op dit
moment zijn er geen speciale voorzieningen getroffen
en nodig voor hulpdiensten. Als het nodig is worden
voorzieningen getroffen. We hebben hierover contact
met de hulpdiensten.

Hoe worden de omwonenden en de weggebruikers
op de hoogte gehouden?
We houden u op de hoogte via de projectenpagina op
www.capellebouwtaandestad.nl/rotondes-schollevaar,
via de Facebookpagina van de gemeente en de
website op www.capelleaandenijssel.nl.
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Heeft u vragen over de uitvoering van het werk?
Neemt u dan tijdens kantooruren contact op
met Onno van den Haak (toezichthouder) op
06 5005 5521.

Meer informatie
Op de website www.capellebouwtaandestad.nl/
rotondes-schollevaar leest u alle informatie over
de aanleg van de rotondes in Schollevaar.
Scan de QR-code om rechtstreeks naar de
website te gaan.

