Werkzaamheden Oostenburg weken 28 tot en met 38 rond Kavel 6 7 en 8

Via deze weg informeren wij u over de werkzaamheden voor de sanering ten behoeve van
het nieuwe wenstracé kabels en leidingen in de straten Dijksgracht, Isaac Titsinghkade en
Oostenburgermiddenstraat rond de kavels 6 7 en 8 op Oostenburgereiland. Hieronder volgt
een korte beschrijving van de werkzaamheden voor de komende tijd.

1) Aanleg rijbaan (rood) en sanering t.b.v. nieuwe wenstracé kabels en leidingen
(oranje)
In de eerste fase wordt in de verlengde van de Oostenburgermiddenstraat de rijbaan
doorgetrokken (rode gebied). Gelijktijdig wordt in de Isaac Titsinghkade en Dijksgracht de
verharding gedeeltelijk over een breedte van ca. 4,0 m opengebroken, de grond gesaneerd
en dezelfde verharding teruggebracht in de Isaac Titsinghkade (oranje gebied). De
verharding in Dijksgracht wordt niet teruggebracht en wordt afgezet met barriers. Deze
werkzaamheden vinden plaats in de weken 28 en 29 (9 juli tot en met 20 juli). Tijdens de
werkzaamheden blijft de toegankelijkheid in genoemde straten voor het verkeer
gewaarborgd. Wel is de toegankelijkheid van de parkeerplaatsen voor het INIT gebouw
tijdens deze werkzaamheden niet mogelijk via de Isaac Titsinghkade maar via de
Oostenburgermiddenstraat. Dit zal met bebording worden aangegeven. Als de
werkzaamheden zijn afgerond, zijn de parkeerplaatsen voor het INIT gebouw via de Isaac
Titsinghkade weer toegankelijk en vindt de routing van het autoverkeer
Oostenburgermiddenstraat/Dijksgracht via de nieuw aangelegde rijbaan plaats.
2) Sanering t.b.v. nieuw wenstracé kabels en leidingen (groen)
In de tweede fase wordt in de Oostenburgermiddenstraat de verharding gedeeltelijk over een
breedte van ca. 4,0 m opengebroken, de grond gesaneerd en dezelfde verharding
teruggebracht. Deze werkzaamheden vinden in week 29 plaats nadat de werkzaamheden in
de eerste fase zijn afgerond. Tijdens deze werkzaamheden is de toegankelijkheid van de

Willem Theunisse Blokstraat (met name het verkeer van de Stadswerf) via de Isaac
Titsinghkade. Dit zal met bebording worden aangegeven. Nadat deze werkzaamheden zijn
afgerond, is de toegankelijkheid van de Willem Theunisse Blokstraat weer via de oude
situatie geregeld. De toegankelijkheid van Cliëntenbelangen wordt gedurende de
werkzaamheden gewaarborgd door middel van loopplanken. Wel zullen de fietsnietjes in de
werkvakken tijdelijk vervallen, maar worden teruggebracht als de saneringswerkzaamheden
in de tweede fase zijn afgerond.
3) Sanering t.b.v. nieuw wenstracé kabels en leidingen (blauw)
Tot slot wordt in de derde fase in de Dijksgracht richting de Conradstraat de verharding
gedeeltelijk over een breedte van ca. 4,0 m opengebroken, de grond gesaneerd en dezelfde
verharding teruggebracht. De sanering vindt gefaseerd plaats, zodat de toegankelijkheid van
de Isaac Titsinghkade via de Dijksgracht toegankelijk blijft voor autoverkeer en het
autoverkeer zo min mogelijk last heeft om via de slagbomen Oostenburgereiland op te
komen en te verlaten. Dit geldt tevens ook voor de los- en laadvoorziening Rosa&Rita, maar
het is niet te voorkomen dat deze tijdelijk niet gebruikt kan worden. In overleg met Rosa &
Rita zal hier tijdelijk een alternatief voor worden ingericht. Deze werkzaamheden vinden eind
week 29 en week 30 plaats, nadat de werkzaamheden in de tweede fase zijn afgerond.
Planning werkzaamheden
De werkzaamheden beginnen in week 28 (9 juli) en gestreefd wordt om het werk eind van
week 30 af te ronden.
Vervolgwerkzaamheden
Vanaf week 31 zullen vervolgens de verschillende nutsbedrijven hun werkzaamheden
verrichten in de geprepareerde trace’s. Dit duurt naar verwachting tot week 38. Hiervoor
worden geen beperkingen en omleidingen verwacht voor het verkeer.
Nog vragen?
Vragen kunt u stellen via Gebiedscoordinator wvandervlies@oostenburg.nl. Voor vragen
over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met onze directievoerder, de heer ing. B.
de Jong, te bereiken op 06 20 23 67 37. Informatie uit deze brief en over de toekomstige
ontwikkeling van Oostenburg vindt u op www.oostenburg.nl.
Wij vertrouwen er op u naar behoren te hebben geïnformeerd.

