
OVERZICHT CORRESPONDENTIE GEMEENTE OVER HERINRICHTING JULIANALAAN-WEST 
 

De belangenvereniging TU Noord krijgt regelmatig vragen over wat er nu precies gaat 
gebeuren. De informatie die we hebben is versnipperd. Wij geven de correspondentie 
hieronder in chronologische volgorde weer. 
 
Noot: De namen in de correspondentie zijn niet geheel weergegeven. 
 
Van: AG - Ingenieursbureau 
Verzonden: woensdag 19 oktober 2016 12:27 
Aan: Rolf 
Onderwerp: Overleg met de bewonersvereniging Julianalaan 
 
 
Beste Rolf, 
 
IK zou je nog terugmailen met wie er overleg is gepleegd in het verleden namens de bewoners 
Julianalaan. 
Dit zijn geweest  Hans, Maartje en Thijs op 19-9-2016.  Dat overleg ging over het MER-dashboard en 
we hebben in dat overleg ook de Julianalaan besproken. 
Wij hebben ons overleg prettig ervaren en gaan de onderstaande werkzaamheden 
uitvoeren: 
 
-Voor start van de werkzaamheden wordt 1 week lang een telslang neerleggen die de snelheid van 
gemotoriseerd verkeer meet. 
-Er zal een aanpassing gemaakt worden voor de kruising met de Michiel de Ruijterweg i.v.m. de 
opstelling van auto’s/fietsers -Onderzocht wordt of er extra drempels worden aangebracht in de 
noordelijke rijbaan van de Julianalaan. 
-Er wordt een bord met dwangpijl geplaatst in de middenberm van de Julianalaan om de rijrichting 
aan te geven vanaf de Michiel de Ruijterweg. 
-Voor aanvang van de werkzaamheden krijgen de bewoners informatie over start werkzaamheden en 
de faseringen. 
 
Ik ga er vanuit je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gemeente Delft 
Ingenieursbureau 
 

Van: Rolf 
Verzonden: donderdag 3 november 2016 21:46 
Aan: Belangenvereniging TU Noord 
Onderwerp: Re: FYI: aanvraag omgevingsvergunning Julianalaan 136:  
rioolvervanging en tijdelijke bemaling 
 
Beste allen, 
 
We hebben overleg gehad met dhr G van het ingenieursbureau van de gemeente delft naar 
aanleiding van de vragen die we schriftelijk gesteld hadden. 



Aan het begin van het overleg bleek dat alle lopende plannen gestaakt zijn (door de wethouder) en 
dat de herinrichting van de Julianalaan West niet doorging. Wel moet er een nieuw riool in en dat 
heeft men aangegrepen om ook iets aan de weg te doen. Formeel hoeft dit niet met bewoners 
besproken te worden. 
Wel hebben wij onze zorgen geuit over de mogelijke geluidsoverlast van het andere wegdek en de 
bestaande knelpunten bij de Rotterdamse weg en de Michiel de Ruyterweg. 
 
In de onderstaande mail is te lezen dat er een extra drempel komt in het deel van de straat tussen de 
MdeR weg en de Maarten Trompstraat waardoor de snelheden van auto's hopelijk laag blijft en er 
nog een paar aanpassingen komen (borden enz) om de verkeersafhandeling te verbeteren. Wat ik 
nog mis zijn de borden bij de Rott-weg om spookrijders te vermeiden en ook vraag ik me nog af of we 
ook andere straatverlichting krijgen of dat de bestaande "snelweg verlichting" blijft gehandhaafd. 
Zijn er nog andere vragen en/of aanvullingen van jullie kant? 
Vinden jullie dat er nog een brief van onze kant naar de overige straatbewoners moet worden 
verzonden? 
 
Groeten Rolf. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
Beste Rolf, 
 
 
Ik kan je inmiddels mededelen dat in afwijking van het onderstaande bericht er in de noordelijke 
rijbaan van de Julianalaan 2 drempels worden aangebracht zoals in de bijlage wordt aangegeven. 
Aangezien deze verkeersremmende maatregel wordt genomen is besloten om geen 
snelheidsmetingen te verrichten Aan  een oplossing met de kruising met de Michiel de Ruijterweg 
moet nog verder gewerkt worden door de ontwerper en adviseur. 
Overigens kan ik je mededelen dat op 14 november wordt begonnen met de werkzaamheden aan de 
noordzijde vanaf de Michiel de Ruijterweg. 
Alle bewoners zullen volgende week een brief in de bus krijgen 
 
Ik ga er vanuit je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Gemeente Delft 
Ingenieursbureau 
 
 

Van: Julianalaan 
Verzonden: zaterdag 12 november 2016 16:03 
Aan: Kroes Aannemingsbedrijf BV <info@kroes.org> 
Onderwerp: Offerte aanvraag Julianalaan 
 
 
Goedendag, 
 
binnenkort wordt het riool in onze straat vervangen. 
 

mailto:info@kroes.org


Kunt u aangeven wat de kosten zijn als u de aansluiting vanaf ons huis tot het openbare gedeelte ook 
direct vervangt? 
 
Kan dat dan in deze periode direct ingepland worden? 
 
Met vriendelijke groet, 
Julianalaan 
 
 
Begin doorgestuurd bericht: 
Van: kroes.org 
Onderwerp: RE: Offerte aanvraag Julianalaan 77 
Datum: 14 november 2016 19:45:12 CET 
-----Oorspronkelijk bericht----- 
 
Aan: Julianalaan  
 
Goedenavond, 
 
Bedankt voor uw email, ik ben er mee bezig om hier een prijs voor te maken. 
Het probleem is alleen dat de gemeente Delft nog bezig is met de aanvraag om de huisaansluitingen 
tot de erfgrens te vervangen. 
Zolang hier geen uitsluitsel over is kan ik geen prijs indienen. 
Want het wordt dan, of de huisaansluiting vervangen vanaf de zijkant sleuf tot uw gevel, of de 
huisaansluitingen vervangen vanaf de erfgrens tot uw gevel. 
 
U hoort nog van mij. 
 
Met vriendelijke groet, 
Uitvoerder GWW 
 
Kroes Aannemingsbedrijf BV 
 
Postadres           : Westgaag 42b, 3155 DG  Maasland 
Telefoon             :  
E-mail                   : @kroes.org 
Web                      : www.kroes.org 
 
 

-----Oorspronkelijk bericht----- 
Van: Rolf  
Verzonden: donderdag 17 november 2016 21:57 
Aan: Maartje 
Onderwerp: Re: aanvraag omgevingsvergunning Julianalaan 136: rioolvervanging en tijdelijke 
bemaling 
 
 
 
Hoi Maartje, 
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Van het riool hebben we geen tekeningen maar tijdens het overleg is ons verteld dat er een nieuw 
afvalwater riool komt en dat ook het hemelwater een afzonderlijke buis krijgt. Deze zal meer 
capaciteit hebben dan normaal (soort bergings riool) om pieken op te vangen in de regenval. Ook is 
ons verteld dat dit riool permeabel is zodat water door de wand de grond in kan en ook omgekeerd. 
De exacte details zijn ons verder niet bekend en technische tekeningen hebben wij niet gezien. 
De huidige hemelwaterafvoeren worden niet op dit riool aangesloten want onze huizen hebben nog 
geen gescheiden riolering voor vuil/hemelwater. Op onze vraag dan alleen de voorkant aan te sluiten 
gaf de gemeente aan dat dit niet in de plannen zat. De riolering zal vernieuwd worden tot aan de erf 
grens en bewoners kunnen individueel afspraken maken met de aannemer om ook het stuk op eigen 
grond te laten vernieuwen (tot aan de gevel). Of dit werkelijk zo is moet nog blijken want in de mail 
van Femke hieronder is te lezen dat de aannemer nog in onderhandeling is met de gemeente tot 
waar er door de aannemer vernieuwd gaat worden. 
 
Ook heb ik antwoord op onze vraag gekregen mbt de verlichting en de borden aan de RDamse weg 
kant. 
Andere lantaarnpalen zitten niet in het plan en er komen ook verkeersborden aan de kant van de 
RDamse weg om spookrijders te voorkomen. 
 
Wat mij betreft kan deze info en de info uit mijn eerdere bericht op de site geplaatst worden zodat 
het voor onze leden bekend is. 
 
Groeten Rolf. 
 







 



 


