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Start renovatie rioolgemaal Korte Baanstraat
Vanaf maandag 14 januari 2019 start de gemeente met het renoveren van het rioolgemaal aan de 1e
Korte Baanstraat. De werkzaamheden duren tot ongeveer half mei. In dit wijkbericht leest u wat de
renovatie inhoudt en wat dit voor u betekent.

Wat gaan we doen?
Voordat we beginnen met het renoveren van het

De tijdelijke pompinstallatie wordt dan

rioolgemaal, plaatsen we een tijdelijke

afgebroken. Op 10 mei zijn alle renovatie-

pompinstallatie. Deze installatie neemt tijdelijk

werkzaamheden afgerond.

het werk van het rioolgemaal over. De
afvoerleiding van deze tijdelijke installatie loopt
over het terrein van het Spoorwegmuseum, in de
Johan van Oldenbarneveltlaan en de Maliesingel.
Als de tijdelijke installatie is geplaatst, kunnen
we de afvoerleiding van het gemaal ‘relinen’. Dit
betekent dat we een kous in de leiding
aanbrengen om deze te verstevigen.
Als we klaar zijn met relinen, dan kunnen we de
afvoerleiding van het rioolgemaal weer in
gebruik nemen. Dan worden de pompkelders in
het gemaal schoongemaakt en het rioolgemaal
gerenoveerd. Verder schilderen we het gebouw
binnen en buiten, en vervangen we het tegelwerk
binnen en de dakbedekking buiten.
Wat is de planning?
De gemeente start op maandag 14 januari met
het plaatsen van de tijdelijke pompinstallatie. Op
woensdag 6 februari starten we met relinen. Dit

Wat betekent dit voor de bereikbaarheid?
Tijdens het relinen is de 1e Korte Baanstraat,
tijdelijk afgesloten voor auto- en fietsverkeer.
Dit duurt van 6 februari tot 5 maart en geven we
aan met gele borden. Voetgangers kunnen langs
de werkzaamheden over de stoep.
De tijdelijke pompinstallatie heeft geen invloed
op de bereikbaarheid.
Wilt u meer informatie?
Heeft u vragen over de werkzaamheden of over
bereikbaarheid? Dan kunt u terecht bij de
opzichter Ünal Çolak. U bereikt hem op
werkdagen op telefoonnummer 14 030.
Voor andere vragen over uw wijk kunt u
rechtstreeks terecht bij wijkbureau Noordoost,
F.C. Donderstraat 1, of via telefoonnummer
14 030.

duurt tot 5 maart.
Het renoveren van het gemaal en pompkelders
start op 7 maart en duurt tot 3 mei. Als alle
werkzaamheden klaar zijn, schakelen we de
tijdelijke pompinstallatie uit en nemen we het
rioolgemaal weer in gebruik.

Verspreidingsgebied:
1e Kortebaanstraat, 2e Kortebaanstraat, Maliebaan, Maliebaanstation, Maliesingel, Johan van
Oldenbarneveltlaan, Hugo de Grootstraat
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