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Onderwerp Wijziging parkeerplaatsen en voetgangers/fietsroute Oostenburg

Geachte omwonende, eigenaar en/of gebruiker,
Binnenkort gaan we beginnen met het bouwklaar maken van een aantal kavels op
Oostenburg. De tijdelijke parkeerplaatsen op die kavels komen ergens anders
terecht. Ook de route voor fietsers en voetgangers wordt gewijzigd. Aan de hand
van onderstaand kaartje leggen we uit wat er gaat veranderen.
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1) Aanleg parkeerplaats (rood) en verplaatsen slagbomen en portiersloge
(oranje)
Voor het autoverkeer komt er één gezamenlijke in- en uitgang met slagbomen,
aan het begin van de Dijksgracht. De huidige slagbomen, de portiersloge en de
betaalautomaten worden verplaatst. Langs de Isaac Titsinghkade (nu nog braakliggend terrein) komt een nieuw parkeerveld.
2) Aanleg fietsers- en voetgangersroute (groen)
De fiets- en voetgangersroute van en naar Oostenburg wordt verplaatst naar de
Rumphiusstraat (op het kaartje: de groene strook tussen 1 en 3). De entree wordt
verbreed en er komt duidelijke belijning. De Oostenburgermiddenstraat en Jacob
Bontiusplaats worden opnieuw bestraat, om het fietsen en de toegankelijkheid
voor rolstoelen en rollators te vergemakkelijken. Fietsers en voetgangers kunnen
geen gebruik meer maken van de ingang bij de Dijksgracht (bij Rosa & Rita).
3) Herinrichting bestaande parkeerplaatsen (blauw)
Door een efficiëntere indeling creëren we extra parkeerplaatsen op het bestaande
parkeerveld langs de Isaac Titsinghkade. Doordat de slagbomen bij Rosa & Rita
verdwijnen, ontstaat daar meer ruimte. Bij het INIT-gebouw komt een extra parkeerplaats voor gehandicapten en minder validen.
Planning werkzaamheden
Genoemde werkzaamheden beginnen maandag 23 oktober (week 43). We streven ernaar het werk eind dit jaar afgerond te hebben.
Nog vragen?
De coördinatie van de werkzaamheden is in handen van Thibald Holscher. Hij is
per e-mail bereikbaar via tholscher@oostenburg.nl.
Voor specifieke vragen over de werkzaamheden kunt u terecht bij onze directievoerder, de heer B. de Jong: 06-20236737.
Meer informatie over de ontwikkeling van Oostenburg vindt u op
www.oostenburg.nl.

Met vriendelijke groet,

Peter Kramer
Directeur Oostenburg SGN

Oostenburg SGN BV is een honderd procent dochter van Stadgenoot en opgericht om de
verkoop van de kavels te begeleiden.

