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Aan:   bewoners en bedrijven in de omgeving van Oostenburg 
Datum: 9 januari 2023 
 
Onderwerp: Werkzaamheden voor de herontwikkeling Oostenburg 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Wij informeren u graag over de komende werkzaamheden voor de herontwikkeling van 
Oostenburg. Wij weten dat u hinder ondervindt van deze werkzaamheden. Wij doen ons 
uiterste best om de overlast zo minimaal mogelijk te houden.  
 
Wat gaan we doen? 

• Het afronden van de betonpoeren van de kraanportalen. 

• In week 2/3 – 2023 zal er nog wat licht sloopwerk (freeswerk) worden uitgevoerd. 

• De werkzaamheden van het lichte sloopwerk vinden plaats van 7:30 ’s ochtends tot 
uiterlijk 16:00 uur. 
 

• Aansluitend zal de definitieve inrichting worden aangebracht ter hoogte van de kavels 
3, 4/5 en de VOC-kade en de tussenstraat tussen de kavels 3, 4/5. Dit betreft 
voornamelijk het aanbrengen van het definitief straatwerk en meubilair. 

• Het aanbrengen van het definitief straatwerk en meubilair zal gefaseerd plaatsvinden. 

• Uw woning zal gedurende de werkzaamheden te voet ten alle tijden bereikbaar 
blijven. 

• De verwachting is dat deze werkzaamheden afgerond zijn in week 15/16 – 2023. 

• De werkzaamheden van het aanbrengen van het definitief straatwerk en meubilair 
vinden plaats tijdens reguliere werktijden (07:00 - 19:00 uur) 

• De werkzaamheden worden uitgevoerd door Reimert Bouw en Infrastructuur in 
opdracht van Oostenburg SGN B.V.  

 
Wat betekent dit voor u? 

• U kunt overlast ervaren door trillingen, geluidsoverlast of bouwverkeer. 

• U moet rekening houden met de mogelijkheid dat u, voor ca. 50 meter, dient af te 
stappen van uw fiets.  

 
Locatie werkzaamheden  
De werkzaamheden vinden plaats in het gebied zoals hieronder aangegeven op de kaart: 
 



 

  
 
Geplande locatie werkzaamheden kavel 3, 4/5 en VOC-kade. 
 
Meer informatie en contact 
Voor vragen over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met Henk Kuiper 
uitvoerder/ ter plekke via e-mail hkuiper@reimert-almere.nl  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
Reimert Bouw en Infrastructuur 
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