
 

 

 
 
 
 
 
Aan de bewoners en instellingen in de omgeving  
van Rustenburg Noord in Den Haag 
 
 
 
Rhoon, juni 2021  
 
 
 
Geachte heer of mevrouw, 
 
Met deze brief informeren wij u over de start van de werkzaamheden aan het riool in 
uw straat (Bunschotensestraat). Deze werkzaamheden starten op maandag 21 juni 
aanstaande en vinden in fases plaats in het kader van het project:  
 

‘Rioolvervanging Rustenburg Noord’ 
 
Het riool wordt vervangen in het gebied tussen de Soestdijksekade, Loosduinsekade, 
Zuiderparklaan en Escamplaan. Hiervoor is het nodig om de straten helemaal open 
te breken. Stenen, tegels en andere materialen gaan we zoveel mogelijk 
hergebruiken. En daar waar het kan, geven we de bomen meer ruimte.  
Onze werkzaamheden kunnen enige overlast veroorzaken. We doen er uiteraard 
alles aan om dit tot een minimum te beperken. 
 
Parkeren 
Gedurende de werkzaamheden kan in het werkgebied niet geparkeerd worden. U 
kunt hierdoor last hebben van parkeerdruk. Parkeert u op eigen terrein en heeft u 
geen parkeervergunning? Dan kunt u een tijdelijke parkeerontheffing krijgen, neem 
hiervoor contact met ons op. 
 
Mindervaliden 
Heeft u behoefte aan een speciale voorziening (denk daarbij aan een 
invalideparkeerplaats op kenteken of een taxidienst die regelmatig komt etc.)? Neem 
dan contact met ons op. Dan kunnen we afspraken maken hoe we uw 
bereikbaarheid kunnen garanderen. 
 
Verhuizingen of verbouwing 
Gaat u verhuizen of verbouwen? Geef dit dan aan ons door. Dan kunnen wij daar 
rekening mee houden tijdens onze werkzaamheden. 
 
Spullen op de stoep / overhangend groen 
Staan er spullen van u op de stoep? Zoals een plantenbak, een bankje of iets 
anders? Dan vragen wij u deze spullen (tijdelijk) vóór maandag 21 juni te 
verwijderen. Ook vragen we u om eventueel (overhangend) groen terug te snoeien.   
 
 
 



 

 

 
 
Huisvuil 
In de huidige situatie maakt u 
gebruik van ondergrondse 
containers  (ORAC’s) voor het 
aanbieden van uw huisvuil.  
Tijdens onze werkzaamheden 
worden deze ORAC’s afgesloten.  
 
In de buurt plaatsen wij tijdelijke 
bovengrondse containers.  
(zie afbeelding).  
De locatie wordt met borden 
aangegeven.  
Op de locatie van de tijdelijke 
containers kunt u ook uw papier 
en grofvuil aanbieden.  
Zet uw huisvuil niet naast de 
afgesloten ondergrondse 
container. 
 
 
Informatie 
Heeft u nog vragen over het project?  
Op de website van de gemeente Den Haag kunt u meer informatie vinden. Als u op 
www.denhaag.nl in de zoekbalk ‘Rustenburg Noord’ typt, komt u vanzelf op de juiste 
pagina. U kunt het project Rustenburg Noord ook volgen door de gratis app ‘Riolering 
Den Haag’ te downloaden via de Appstore of Playstore. Met deze app heeft u altijd 
een up-to-date overzicht van onze planning en de gevolgen voor uw wijk.  
 
Ook op onze website hebben we een plek ingericht waar u informatie vindt:  
www.jacbarendregt.nl/bewoners/rustenburg-noord 
 
Als u nog vragen heeft aan ons kunt u, tijdens kantooruren, contact opnemen met 
onze omgevingsmanager mevrouw M. Verhulst - de Horn: 
Telefoon  06 - 33342416 
E-mail   omgevingsmanager@jacbarendregt.nl 
 
Tot slot 
Onze missie is “Toekomst maken we samen”. Al sinds 1964 is Jac. Barendregt actief 
in de aanleg, het beheer en het onderhoud van de publieke- en private ruimte. We 
voeren werkzaamheden uit voor gemeenten en provincies, voor de petrochemie, 
industrie, projectontwikkelaars, bouwbedrijven en woningcorporaties.  
Bekijk de bedrijfsfilm om een beeld te krijgen van ons familiebedrijf. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Jac. Barendregt Infra 
K.J. Barendregt 
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