Aan: bewoners en bedrijven Oostenburg
Onderwerp: Werkzaamheden tussen INIT en Dijksgracht / het spoor en te vervallen
parkeerplaatsen

Geachte heer/mevrouw,
In deze brief informeren wij u erover dat de parkeerplaatsen voor het INIT gebouw en tussen
de straten Dijksgracht en Willem Theunisse Blokstraat verwijderd gaan worden en komen te
vervallen, zie kaartje op de volgende bladzijde. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd ter
voorbereiding op de bouw van het Parkeerhuis op kavel zeven en een woonblok op kavel
acht, ten noorden van het INIT gebouw. Voor het parkeren op Oostenburg betekent dit dat
men alleen nog mag parkeren in de beschikbare vakken op het parkeerterrein voor
Restaurant Rosa en Rita.
Misschien ondervindt u hinder van deze werkzaamheden. Wij doen onze uiterste best om de
overlast zo minimaal mogelijk te houden.
De werkzaamheden houden het volgende in:
- Het verwijderen van verhardingen en het aanwezige meubilair op de toekomstige
kavels zeven en acht.
- Het ruimen van oude kabels en leidingen in de beide kavels
- Het verwijderen van de lichtmasten op de beide kavels
- Het verplaatsen van de lichtmasten langs de Willem Theunisse Blokstraat, zodat
deze buiten de toekomstige kavels komen.
Voor de start van deze werkzaamheden wordt dit terrein in zijn geheel in de bouwhekken
gezet. De openbare ruimte (straten Dijksgracht, Theunisse Blokstraat en Isaac Titsinghkade)
rondom deze toekomstige kavels blijft geschikt voor alle verkeer.
De werkzaamheden starten maandag 1 oktober 2018 en zullen afgerond zijn uiterlijk 26
oktober 2018. Daarna starten we met de bouw van het Parkeerhuis. Hierover wordt u nog
nader geïnformeerd.
De werkzaamheden vinden in principe plaats van 7 uur ’s ochtends tot 16 uur ’s middags. De
werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Sturm b.v. te Zaandam.

Locatie werkzaamheden

Meer informatie en contact
Voor vragen over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met onze
directievoerder, de heer ing. B. de Jong, te bereiken via e-mail
bas.de.jong@witteveenbos.com of mobiel op 06 20 23 67 37.
Oostenburg wordt de komende jaren ontwikkeld tot een nieuwe stoere stadswijk met circa
1500 woningen. Verschillende partijen werken aan de bouw op Oostenburg. Kijk voor meer
informatie op www.opoostenburg.nl.
Met vriendelijke groet,

Peter Kramer
Directeur Oostenburg SGN

