Werkzaamheden Oostenburg weken 33 tot en met 38.
De afgelopen weken zijn saneringswerkzaamheden uitgevoerd als voorbereiding op het
omleggen van kabels en leidingen rond de kavels 6, 7 en 8 ten noorden van INIT. Wij
hebben u hierover bericht op 6 juli jl. Deze zijn afgerond. Komende week start het verleggen
van de kabels en leidingen zelf. Via deze weg informeren wij u over deze werkzaamheden
ten behoeve van de nieuwe kabels en leidingen in de straten Dijksgracht, Isaac
Titsinghkade,Oostenburgermiddenstraat (op Oostenburg) en de Conradstraat. Hier onder
volgt een korte beschrijving van de werkzaamheden voor de komende tijd.

1) Aanleg hoogspanning (rood) t.b.v. wenstracé kabels en leidingen
In de eerste fase worden in de Oostenburgermiddenstraat en Dijksgracht de
hoogspanningskabels aangelegd die de toekomstige stroomvoorziening van Oostenburg
verzorgen. Dit wordt gedaan in de sleuf die onlangs is gesaneerd. Deze werkzaamheden
worden gefaseerd uitgevoerd waarbij de aanwezige verhardingen boven de sleuf steeds
worden verwijderd en na aanleg van de kabels worden hersteld. Deze werkzaamheden
vinden overwegend plaats achter de geplaatste barriers. Deze werkzaamheden vinden
plaats in de weken 33 en 34 (13 augustus tot en met 23 augustus). Tijdens de
werkzaamheden blijft de toegankelijkheid van Oostenburg voor het verkeer gewaarborgd,
mede dankzij de nieuw aangelegde rijbaan in het verlengde van de
Oostenburgermiddenstraat.

De werkzaamheden worden in week 34 en 35 (23 augustus tot en met 31 augustus)
doorgezet in de Conradstraat aan het voetpad aan de oneven zijde. Ook hier wordt de
verharding opgenomen en na het leggen van de kabels hersteld. Om voldoende werkruimte
te creëren, worden de parkeerhavens tussen Conradstraat 104 en 170 gebruikt als tijdelijke
rijbaan. Het is dan niet mogelijk hier te parkeren. Fietsen kunnen tijdelijk worden geparkeerd
op het terrein van Oostenburg in de Rumphiusstraat. De woningen aan beide zijden van de
Conradstraat blijven bereikbaar.
In week 36 (3 september tot en met 7 september) worden de nieuw aangelegde kabels
aangesloten op het bestaande hoogspanningsnet zodat deze in gebruik kan worden
genomen. Hierbij wordt aan beide uiteinden van het aan te leggen tracé een put gegraven
om de werkzaamheden te verrichten. De overlast beperkt zich tot de voetpaden van de
Oostenburgermiddenstraat en Conradstraat die verder toegankelijk blijven.
2) Aanleg gasleiding (rood) t.b.v. wenstracé kabels en leidingen en werkzaamheden
drinkwaterleiding (blauw)
In de tweede fase wordt de gasleiding van de Willem Theunisse Blokstraat via de Isaac
Titsinghkade, Dijksgracht en Oostenburgermiddenstraat omgelegd. Hierbij wordt de
verharding gefaseerd verwijderd en na aanleg van de gasleiding hersteld. Gelijktijdig wordt
op drie punten in een kleine put werk verricht aan de waterleiding. Voor zowel de gas- als de
waterleiding is een korte onderbreking van de toevoer nodig. Uiteraard proberen wij de
overlast zo kort mogelijk te houden. U zult hierover tijdig geinformeerd worden. Als gevolg
van deze werkzaamheden wordt de kans op verdere afsluitingen in de toekomst verkleind.
De werkzaamheden aan de gas- en waterleiding vinden plaats in week 36 en 37 (3
september tot en met 14 september). Gedurende de werkzaamheden wordt de
bereikbaarheid van het parkeerterrein gehandhaafd, eventueel via een alternatieve route.
3) Aanleg/verleggen datatransport (groen) t.b.v. wenstracé kabels en leidingen
Tot slot wordt in de derde fase in de Dijksgracht en Oostenburgermiddenstraat de kabels
voor de datatransport verlegd vanaf de buitenzijde van het parkeerterrein naar de
gesaneerde sleuf. Ook hier worden de verhardingen deels verwijderd en hersteld na de
aanleg. Deze werkzaamheden vinden overwegend plaats achter de geplaatste barriers en
het parkeerterrein blijft beschikbaar. Deze werkzaamheden vinden plaats in week 37 en 38
(10 september tot en met 21 september).
Planning werkzaamheden
De werkzaamheden beginnen in week 33 (13 augustus) en gestreefd wordt om het eind van
week 38 af te ronden. De werkzaamheden vinden plaats op maandag tot en met zaterdag
tussen 07:00 uur en 19:00 uur.
Nog vragen?
Vragen kunt u stellen via Gebiedscoordinator wvandervlies@oostenburg.nl. Voor vragen
over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met T. Holscher, te bereiken op 0613054373.
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.

