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Aan: bewoners en bedrijven op Oostenburg

Onderwerp: bodemsanering Oostenburgermiddenstraat en overige locaties

Geachte heer/mevrouw,
ln deze brief informeren wij u over de binnenkort te verrichten werkzaamheden t.b.v.
bodemsanering in de Oostenburgermiddenstraat, de Dijksgracht en het parkeerterrein ten
noordoosten van het INIT gebouw.
Misschien ondervindt u hinder van deze werkzaamheden. Wij doen onze uiterste best om de
overlast zo minimaal mogelijk te houden.
Uitleg werkzaamheden
• Op Oostenburg is de bodem lokaal ernstig verontreinigd. Om deze verontreiniging te
saneren is een saneringsplan geschreven. ln dat kader worden nu
saneringswerkzaamheden uitgevoerd. De ernstig verontreinigde grand wordt
afgegraven en afgevoerd en vervangen door schone grand. Hiervoor moet eerst de
verharding worden opgebroken. Na de grondwerkzaamheden zal de verharding weer
worden hersteld. Op bijgaande tekening kunt u zien waar de werkzaamheden worden
uitgevoerd. Grofweg kunnen de werkzaamheden worden gescheiden in:
1. De Oostenburgermiddenstraat tussen het INIT gebouw en de monumentale
werkspoorhal. Behalve dat de bodem gesaneerd wordt, wordt hier ook een
damwand rond de monumentale hai geslagen.
2. Een vlek van ca 100 m2 in de Dijksgracht direct na de slagbomen
3. Een 4-tal vlekjes in het parkeerterrein ten noordoosten van INIT met een totaal
oppervlak van ca 250 m2
4. Een vlekje tegen de gevel van de Van Gendt Hallen van ca 50 m2
• Planning:
Ad 1: de werkzaamheden genoemd onder 1 worden gefaseerd uitgevoerd van 24
september tot 19 oktober. Zoals op de tekening is te zien zal eerst de rijweg langs
INIT worden opgebroken en in de 2e en 3e fase de rijweg langs de monumentale hai.
Het verkeer wordt langs de werkzaamheden geleid. ln fase 1 en fase 3 zal het
verkeer door een verkeersregelinstallatie worden geleid. Tevens zullen
verkeersregelaars worden ingezet.
Ad 2: de werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd van 24 tim 28 september. De
fasering en in- en uitrijd routes kunt u zien in de tekening. Ook bij dit werk worden
verkeersregelaars ingezet.

•
•

Ad 3: de vlekken in het parkeerterrein worden van 8 oktober tot en met 9 november
gefaseerd gesaneerd. Gefaseerd zullen de parkeerplaatsen waar gesaneerd wordt,
buiten gebruik zijn en worden afgezet.
Ad 4: deze werkzaamheden worden van 8 tim 12 november uitgevoerd. Het verkeer
wordt langs de werkzaamheden geleid.
De werkzaamheden worden uitgevoerd op werkdagen van 07.00 uur tot 18.00 uur.
De aannemer die de werkzaamheden in opdracht van Stadgenoot SGN uitvoert is
Bunnik Milieutec.

Locatie werkzaamheden
Om u zoveel mogelijk informatie te geven zijn de werkzaamheden gedetailleerd aangegeven
op 4 deelkaartjes. Wij kunnen ons voorstellen dat de informatie voor u te gedetailleerd is en
daarmee juist vragen oproept. ln dat geval lichten wij e.e.a. graag verder toe.
Meer informatie en contact
Voor vragen over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met F. Dirksen via e-mail
dirksencivielbv@gmail.com of telefonisch op 06-51402880.
Oostenburg wordt de kernende 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 .oostenburg.nl of www.opoostenburg.nl.

Id Holscher
Projectmanager Civiel Oostenburg

