
BEWONERSBRIEF  

Nieuwe riolering Van der Goesstraat en omgeving 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Inmiddels zijn we gestart met het vervangen van het riool in de Van der Goesstraat en omgeving. Dat 

doen we in opdracht van de gemeente Delft. Wat gaat er gebeuren? En wanneer en hoe lang? En wat 

betekent het voor u? Dat kunt u in deze brief lezen. 

 

Wat gaat er gebeuren? 

We gaan de straat afgraven om delen van het riool te vervangen. Om schoon water af te voeren, 

komt er een nieuw hoofdriool. Regenpijpen gaan we hierop aansluiten. Dat geldt ook voor de 

regenwaterafvoer in smallere straten. Ook gaan we, als dat nodig is, de rioolaansluiting op uw 

woning vervangen. 

 

Wanneer en waar? 

Maandag 24 februari 2020 starten wij met werkzaamheden aan de Van Beresteynstraat tot en met 

het kruispunt Van Kinschotstraat. Daarna zullen deze werkzaamheden verder gaan in de Van 

Kinschotstraat tot en met het kruispunt met de Sasboutstraat.  

 

De Van Beresteynstraat (zie onderstaand blauw) en het kruispunt Van Beresteynstraat - Van 

Kinschotstraat (zie onderstaand oranje) zal hiervoor tijdelijk afgesloten worden.  

Vanaf de Van Foreestweg zal er een omleidingsroute geplaatst worden naar de Van Beresteynstraat 

en Vermeertoren. De Van Beresteynstraat zal dus tijdelijk doodlopend zijn. Doorgaand verkeer is niet 

dan tijdelijk niet mogelijk. 

We proberen de werkzaamheden in een zo kort mogelijk tijdsbestek te plannen, om de overlast voor 

u te beperken.  

 

  

 

Stolwijk, 14 februari 2020 

E-mail: goesstraat@devriesstolwijk.nl 
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   Van Beresteynstraat    Maandag 24-02 t/m 06-03 

   Kruispunt     Woensdag 26-02 t/m 06-03 

   Van Kinschotstraat    Vanaf omstreeks maandag 02-03  

   Kruispunt     Vanaf omstreeks maandag 09-03  

   Sasboutstraat     Vanaf omstreeks maandag 09-03 

 

Wat betekend dit voor u?  

Vanaf maandag 24 februari zal het stukje Van Beresteynstraat worden afgesloten tot het kruispunt. 

Het kruispunt zullen we zo lang mogelijk open proberen te houden, naar verwachting zal deze 

afgesloten worden vanaf woensdagochtend 26 februari.  

Omdat de werkzaamheden langer duren dan 1 werkweek, zullen we proberen het kruispunt in het 

weekend van 29-02 en 01-03 tijdelijk open te stellen. Na het weekend zullen de 

bestratingswerkzaamheden worden hervat.  

 

Parkeren 

De P-vakken voor de ingang van de Vermeertoren zullen tijden buiten gebruik zijn gedurende de 

werkzaamheden, dat is onvermijdelijk. Er zullen tijdelijk twee invalide parkeerplekken gecreëerd 

worden (zie oranje op onderstaande afbeelding). De groen gearceerde plekken zijn gereserveerd 

voor laden en lossen (ongewijzigde situatie).   

 

 
   P-vakken buiten gebruik  Maandag 24-02 t/m uiterlijk 06-03 

   Tijdelijk Invalide P-vakken  Maandag 24-02 t/m uiterlijk 06-03 

   Laden en lossen (ongewijzigd)  Maandag 24-02 t/m uiterlijk 06-03

   

Overlast 

Het werk veroorzaakt overlast. Wij vragen hiervoor uw begrip. Zoals reeds aangegeven doen we ons 

uiterste best de werkzaamheden in een zo kort mogelijke periode uit te voeren, om de overlast voor 

u te beperken. Afsluitingen en omleidingen zijn ter plekke aangegeven met gele borden.  

 

Heeft u nog vragen? 

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact met ons op.  

Wij zijn te bereiken via goesstraat@devriesstolwijk.nl.  

  

Ook kunt u via onze site, www.devriesstolwijk.nl op de hoogte blijven van het werk en van de 

voortgang. Klik rechtsboven op de site op ‘Projectpagina’. U kunt inloggen met gebruikersnaam 

‘Goesstraat’ en met wachtwoord ‘Delft-Goesstraat’. Let op: niet de aanhalingstekens gebruiken, wel 

de hoofdletters gebruiken! 

 

Met vriendelijke groet, 

De Vries Stolwijk B.V.  

 

mailto:goesstraat@devriesstolwijk.nl
http://www.devriesstolwijk.nl/

