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Mijdrecht, 8 februari 2022 
 
Aan : bewoners van dit adres 
 
Werkzaamheden : Oranjeplein  
=========================================================================================== 
Beste bewoners,  
 
In deze brief  vertellen wij u hoe het gaat met het werk rondom het Oranjeplein. De planning die we  hebben  
gemaakt, kan soms veranderen. Bijvoorbeeld door slecht weer en soms door wijzigingen van het werk.  
Natuurlijk doen wij onze best om de planning toch te halen bijvoorbeeld door extra ploegen in te zetten.    
 
Voortgang project per werkvak: 
 
Van der Duynstraat tot Van der Hogendorpstraat  
Vanaf week 7 (14 t/m 18 februari) is het werk rond de kruising Van der Duynstraat tot aan Van Hogendorpstraat 
klaar. De verkeerssituatie is dan weer terug naar de situatie van voor de start van het werk. Er zijn dan geen 
omleidingsroutes meer in de Van der Duynstraat, Repelaerstraat, Spinozastraat en Groenewegje. Alle 
afvalcontainers zijn  weer bereikbaar.  
 
Van Hogendorpstraat tot Van Limburg Stirumstraat 
De verwachting is dat in de week van 21 t/m 25 februari het  werk rond de kruising Van Hogendorpstraat tot aan 
Van Limburg Stirumstraat klaar is. De verkeerssituatie voor de Van Hogendorpstraat is dan weer is zoals voor de 
start van het werk. De straat wordt weer éénrichtingsverkeer en de afvalcontainers zijn weer bereikbaar.    
 
Nieuwe werkvak : Fannius Scholtenstraat 
Vanaf maandag 14 februari starten we in de Fannius Scholtenstraat. De bestrating in de rijweg, de 
parkeervakken en de stoeptegels halen we weg.  Voor een deel vervangen we de huisaansluitingen van het 
riool. U heeft hier geen last van. Daarna maken  we de nieuwe bestrating .  De verwachting is dat dit  werk tot 
en met 11 maart duren.  
 
Van Limburg Stirumstraat 
In de Van Limburg Stirumstraat wordt géén werk gedaan. Voor de bereikbaarheid van het Oranjeplein en door 
het werk in de Fannius Scholtenstraat, wordt het verkeer tussen Jan Blankenstraat en Oranjeplein tijdelijk 
tweerichtingsverkeer.   
Ons depot aan het Oranjeplein halen we weg. Hiervoor in de plaats komt een depot op een aantal 
parkeervakken in  de Van Limburg Stirumstraat. Door het werk in de Fannius Scholtenstraat kan de 
vuilophaaldienst niet alle ondergrondse afvalcontainers in de Van Limburg Stirumstraat bereiken.  Op de 
achterkant van deze brief kunt u zien welke ondergrondse containers tijdelijk worden gesloten.  
 
Nieuw werkvak : Oranjeplein (tussen Fannius Scholtenstraat en Falckstraat) 
Vanaf maandag 21 februari  starten we met het opbreken van dit deel van het Oranjeplein. De bestrating in de 
rijweg, de parkeervakken en stoeptegels halen we weg. Het hoofdriool wordt helemaal vernieuwd. Voor een 
deel vervangen we de huisaansluitingen van het riool.  Daarna brengen we de bestrating weer aan.  Het 
vernieuwen van het hoofdriool zou eigenlijk niet gedaan  worden. Bij onderzoek van het riool bleek dat er toch 



vervanging nodig is. Gelukkig kunnen we dit nu nog eenvoudig meenemen in het werk. Door het extra rioolwerk, 
zullen de werkzaamheden langer in beslag nemen. We verwachten dat dit werk tot en met eind april gaat duren.  
 
Afvalcontainers 
Voor het werk in  een nieuw werkvak worden de afvalcontainers geleegd en tijdelijk afgesloten. Wij vragen om 
deze containers niet zelf open te maken. Onderaan deze brief kunt u zien welke ondergrondse containers 
worden gesloten. Bij elke afgesloten container staat een bord met daarop de plek waar u uw afval/oud papier/ 
grof vuil kunt brengen.  
 
We doen onze uiterste best de overlast te beperken. Wij danken u heel vriendelijk voor uw begrip en hulp.  
 
Met vriendelijke groet,  
Team Oranjeplein  
 
 

Omleidingsroute alle verkeer( auto’s, fietsen, scooters) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Waar kunt u uw afval / oud papier/grof vuil neerzetten 
Let op; ook oud papier plaatsen bij de ondergrondse containers 
Bij elke afgesloten container staat een bord met daarop de plek waar u uw afval/oud papier/grof vuil tijdelijk 
kunt brengen. Wij vragen u het oud papier op 14 februari, 14 maart en 11 april a.s. bij de afvalcontainers te 
plaatsen in plaats van voor uw eigen woning.  
 
 


