
Uitnodiging inloop: 
vervangen riolering in Duindorp

Wanneer donderdag 6 december
Tij d 17.30 tot 19.30 uur

Waar  GWDC Het Trefpunt, 

Tesselsestraat 71

openbaar 
   vervoer

�ets   op 
orde

parkeren
auto

Den Haag
maakt het

Vanaf maandag 14 januari tot eind juli 2019 wordt de riolering 

vervangen in een aantal straten (of delen van straten) in Duindorp. 

De werkzaamheden vinden plaats in de Doggersbankstraat, 
Duivelandse straat, Goereesestraat, Flakkeesestraat, Markenseplein, 
Nieboerweg, Pluvierstraat, Tesselseplein, Tesselsestraat, Tholensestraat, 
Vlielandsestraat en Zeezwaluwstraat. Het werk start in de Pluvierstraat.



Inloopavond
Om u beter te informeren over de werk
zaam heden en om uw vragen te beant
woorden, organiseert de gemeente een 

inloopavond. Er zijn medewerkers van de 
gemeente en van de aannemer Kroeze Infra 
bv aanwezig om u te woord te staan.  

U kunt langskomen op een tijdstip dat u het 
beste uitkomt. U bent van harte welkom!

Wat gaat er gebeuren?
De riolering wordt vervangen, omdat die 

verouderd is. Het gaat om de gekleurde 
gebieden op de kaart. Eerder is al de andere 

riolering in Duindorp vervangen. Dit zijn 
daarom de laatste werkzaamheden, waarna 
het riool in de wijk weer tientallen jaren 

meegaat. Ook worden de aansluitingen van 
de huizen op het riool vervangen. Er wordt 

een extra rioolbuis aangebracht voor het 
afvoeren van regenwater. Het asfalt op de 
route van buslijn 22 in de Pluvierstraat en 

de Tesselsestraat wordt vervangen door 
klinkers. Om de werkzaamheden te kunnen 

uitvoeren, moet de straat helemaal open: 
van gevel tot gevel. Er wordt in fasen 

gewerkt, zodat u zo weinig mogelijk last 
heeft van de werkzaamheden.

Informatie
Heeft u vragen en kunt u niet naar de 

inloop komen? Bel dan met de directie
voerder van de gemeente, Piet Ham via  

06 55 84 41 33. Krijgt u een voicemail? 
Spreek dan uw naam, vraag en contact
gegevens in. U  wordt zo spoedig mogelijk 

teruggebeld. U kunt ook een email sturen 
naar piet.ham@denhaag.nl.  


