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Met deze brief stellen wij u graag op de hoogte van de voortzetting van de
rioleringswerkzaamheden op het Koningin Julianaplein.

7 april 2017
Referentie

1704-1203

Reeds in maart is Mobilis gestart met het verleggen van het riool dat parallel aan het
gebouw Stichthage (het stationsgebouw) ligt. Dit riool moet verplaatst worden omdat
deze in het tracé ligt van de bouwkuip van de toekomstige fietsenstalling. Na enig
oponthoud is Mobilis in de gelegenheid de werkzaamheden vanaf dinsdag 18 april
voort te zetten.

Project

15055 Ondergrondse
fietsenstalling kon.
Julianaplein, Den Haag, DEN
HAAG
Blad

De rioleringswerkzaamheden vinden overdag plaats en worden in drie fases/zones
uitgevoerd. In elke fase wordt één nieuwe vetput dichter bij de gevel geplaatst.
Tijdens de rioleringswerkzaamheden blijft het riool volledig in gebruik, waardoor hier
geen overlast van ontstaat. In zona A is de nieuwe vetput al omgeschakeld en zijn de
rioleringswerkzaamheden bijna gereed. In zone B en C worden vetputten
omgeschakeld in de nacht zodat er geen hinder is voor de gebruikers.
De vervolgplanning van de rioleringswerkzaamheden is als volgt:
Riolering fase B (tussen tourniquets):
18 april t/m 26 april
Sluiten tourniquet (tussen Burger King – Etos):
18 en 19 april
Sluiting gebied tussen tourniquets:
18 april t/m 26 april
Riolering fase C (Bloem! – Chop Chop)
28 april t/m 5 mei
Sluiting gebied voor Bloem! – Chop Chop:
28 april t/m 5 mei
De tourniquet tussen de Sissy-Boy en Bloem! blijft tijdens de rioleringswerkzaamheden
in gebruik.
Met vriendelijke groet,
Mobilis B.V.

ing. P.M. van Krimpen
Projectdirecteur
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