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Beste bewoners,
Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte van de voortgang van de werkzaamheden aan het
warmtenet in Dordrecht. In deze nieuwsbrief berichten wij u over de voortgang van de
werkzaamheden in het centrum van Dordrecht.

Tracé J. de Wittstraat – Hellingen nadert afronding
De aanleg van het warmtenet van de J. de Wittstraat naar de Hellingen is bijna klaar en wordt begin
augustus 2017 afgerond. Op dit moment worden op enkele locaties afrondende werkzaamheden
uitgevoerd. Voor sommige werkzaamheden zijn tijdelijk even verkeersafzettingen nodig, o.a. medio juli
op de Spuiboulevard. Ook de aanleg van een warmteleiding in de Beverwijckplaats is bijna klaar.

Herbestrating J. de Wittstraat tussen Singel en rotonde:
van 3 t/m 7 juli van 20.30 – 06.00 uur
Vanaf maandag 3 tot en met 7 juli 2017 wordt de J. de Wittstraat tussen de Singel en de rotonde
herbestraat. Dat is nodig in verband met spoorvorming. Om de binnenstad bereikbaar te houden
worden de werkzaamheden uitsluitend in de avond en nacht uitgevoerd: van 20.30 tot 06.00 uur.
In de loop van 2018 wordt dit deel van de straat definitief geasfalteerd.

Aanleg tracé Papeterspad – Krispijn start op 14 augustus
Op 14 augustus 2017 start HVC met de aanleg van een volgend tracé in:
- het Papeterspad, A. van Gelderstraat, Kilwijkstraat over de rotonde naar de Spuiweg richting
Burg. de Raadtsingel en verder onder het spoor naar het Van Baerleplantsoen;
- het Van Baerleplantsoen naar de Krispijnseweg tot aan de kruising met de Mauritsweg/BosboomToussaintstraat.
- de Fr. Lebretlaan ter hoogte van de Koldeweystraat naar de Bosboom-Toussaintstraat en de
Mauritsweg tot aan de kruising met Johan Willem Frisostraat.
De werkzaamheden starten op 14 augustus 2017 en duren naar verwachting tot eind februari 2018.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer A. Hak.
Onderstaand vindt u de voorlopige faseringsplanning:

Inloopbijeenkomsten op 3 en 5 juli 2017
HVC organiseert over de aanleg van dit tracé een inloopavond op:
- maandag 3 juli van 18.00 - 21.00 uur in het Nat. Onderwijsmuseum, Burg. De Raadtsingel
97;
- woensdag 5 juli van 18.00 - 21.00 uur in het Koetshuis van Weizigt, Van Baerleplantsoen 30.
Op deze inloopavond informeren wij u over:
- wat we gaan doen en wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd;
- wat u daarvan gaat merken en welke maatregelen we nemen om mogelijke overlast te beperken;
- bij wie u vóór aanvang en tijdens de uitvoering met vragen/klachten terecht kunt.
Tussen 18.00 en 21.00 uur kunt u op elk gewenst moment binnenlopen. Medewerkers van HVC zijn
aanwezig om uitleg te geven en uw vragen te beantwoorden.
U bent van harte welkom!

Meer informatie
Op www.warmtenetdordrecht.nl vindt u meer informatie over het warmtenet Dordrecht, de
werkzaamheden, wegafsluitingen en omleidingen. Specifieke vragen over de werkzaamheden kunt u
per e-mail sturen naar warmtenetdordrecht@hvcgroep.nl

