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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.
Deze nieuwsbrief gaat over de aanleg van een warmteleiding bij de rotonde Bankastraat-Ceramstraat.

Van 2 t/m 27 juli:
Rotonde Bankastraat – Ceramstraat afgesloten
Zorgcentrum De Linde, gelegen bij de rotonde Bankastraat – Ceramstraat, wordt aangesloten op het
warmtenet Dordrecht. Om dit te realiseren wordt een warmteleiding aangelegd in de Ceramstraat. Dat
gebeurt in drie fases. Daarbij houden we rekening met de werkzaamheden op de Oranjelaan.
Fases en planning juli – begin oktober
2018

Aanleg Ceramstraat van - naar

Fase 1. Van 2 juli t/m 27 juli

op de rotonde, kruising Bankastraat - Ceramstraat

Fase 2. Van 20 augustus t/m 14 september

vanaf de rotonde naar het parkeerterrein
Zorgcentrum De Linde
vanaf de Reeweg Oost tot net voor de rotonde

Fase 3. Van 17 september t/m 5 oktober

Mochten er zich onverwachte (weers-)omstandigheden voordoen, dan kunnen de werkzaamheden
uitlopen. Eventuele wijzigingen in de planning worden aangekondigd op www.warmtenetdordrecht.nl.
Werkzaamheden
In de Ceramstraat wordt de bestrating in fases opengebroken. Er wordt een sleuf gegraven. De
afgegraven grond wordt afgevoerd, omdat deze niet ter plekke mag worden opgeslagen. In de sleuf
worden de warmteleidingen aangelegd. Vervolgens wordt de sleuf dichtgemaakt. De bestrating wordt
tijdelijk hersteld in verband met het zetten van de grond. De definitieve bestrating volgt in een latere
fase.
Verkeersmaatregelen
Van – tot en met
Fase 1. Van 2 juli t/m 27 juli

De Ceramstraat wordt afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer:
op de rotonde, kruising Bankastraat - Ceramstraat

Fase 2. Van 20 augustus t/m 14
september

vanaf de rotonde naar de inrit van het parkeerterrein van
Zorgcentrum De Linde

Fase 3. Van 17 september t/m 5 oktober

vanaf de Reeweg Oost tot net voor de rotonde

Er worden omleidingen ingesteld die (vooraf) met borden worden aangegeven. De omleidingen van de
busdiensten staan op www.arriva.nl. Woningen zijn te allen tijde bereikbaar, ook voor alle
hulpdiensten.

Onderstaand vindt u de omleiding die op 2 juli ingaat en tot 27 juli duurt.

Meer informatie
Kijk op www.warmtenetdordrecht.nl. Specifieke vragen over de werkzaamheden kunt u per e-mail
sturen naar warmtenetdordrecht@hvcgroep.nl

