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Mijdrecht, 18 maart 2022 
 
Aan : bewoners van dit adres 
 
Werkzaamheden : omgeving 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: 
 
Falckstraat 
Het werk aan het riool in de Falckstraat is door verschillende oorzaken uitgelopen. De 
bestratingswerkzaamheden hebben we al wel opgestart, maar kunnen helaas niet zo snel vooruit. De 
verwachting is dat dit werk uiterlijk 25 maart wordt afgerond.  
Door de uitloop van de werkzaamheden in de Falckstraat blijven de omleidingsroutes voor de Tullinghstraat nog 
gehandhaafd.  
 
Parkeergarage 
Door de werkzaamheden in de straat, is de parkeergarage niet bereikbaar. 
Parkeergarage is voor alle gebruikers gesloten tot uiterlijk 25 maart 2022.  De vervangende parkeervergunning 
blijft geldig zolang we nog aan het werk zijn.   
 
Fannius Scholtenstraat 
Ook de werkzaamheden aan de Fannius Scholtenstraat zijn uitgelopen.  De verwachting is dat de straat vóór 
eind maart klaar is. 
 
Oranjeplein (tussen Fannius Scholtenstraat en Falckstraat) 
De werkzaamheden aan het riool bij het Oranjeplein lopen nog op schema. We verwachten dat dit deel van het  
werk tot en met eind april gaat 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.   
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.  
 
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. Op de Hoefkade en in de Koningstraat zijn extra Bovengrondse Containers geplaatst.  
Wij vragen u het oud papier op 11 april a.s. bij de alternatieve ondergrondse containers te plaatsen in plaats van 
voor uw eigen woning.  
 
 


