Oostenburg SGN
Sarphatistraat 370
1018 GW Amsterdam
T 06-20236737

bas.de.jong@witteveenbos.com
Aan: bewoners en bedrijven in de omgeving van Oostenburg
Datum: 15 oktober 2019
Onderwerp: weekendwerk: saneren op de Willem Theunisse Blokstraat thv ingang INIT parking en
gemeentelijke voertuigen
Geachte heer/mevrouw,
Wij informeren u graag over de saneringswerkzaamheden die binnenkort plaats gaan vinden in het
weekend. Misschien ondervindt u hinder van deze werkzaamheden. Wij doen ons uiterste best om de
overlast zo minimaal mogelijk te houden.
Wat gaan we doen?
In het weekend vanaf vrijdag 18 oktober wordt het gebied voor de ingang van de parking van het INIT
gesaneerd. Er wordt ook in de nacht gewerkt en op zondag.
Dit betekent dat:
Vanaf vrijdag 18 oktober 17:00 uur kunnen de gemeentelijke voertuigen geen gebruik maken
van de ingang aan de Willem Theunisse Blokstraat. De voertuigen moeten via de uitgang aan
de Oostenburgermiddenstraat, naar binnen rijden.
Tot vrijdag 18 oktober 17:00 uur is inrijden voor de INIT parking nog mogelijk.
Vanaf vrijdag 18 oktober 24:00 uur kan de parking van het INIT niet gebruikt worden, uitrijden
is dan niet meer mogelijk.
Er kan wel geparkeerd worden op de overige parkeerplaatsen op Oostenburg.
Krantenleveringen kunnen via de INIT expeditie ingang gefaciliteerd worden in overleg met
INIT.
Alle voertuigen moeten op 18 oktober voor 24:00 uur uit de parking zijn, dit is hierna niet
meer mogelijk.
De werkzaamheden duren tot maandag 06:00 uur. Vanaf maandag 21 oktober 06:00 uur is de parking
weer bereikbaar en kunnen de gemeentelijke voertuigen weer via de Isaac Titsinghkade naar de
ingang aan de Willem Theunisse Blokstraat rijden.
Locatie werkzaamheden
De werkzaamheden die worden uitgevoerd, vinden plaats ter hoogte van de ingang voor de parking in
het INIT gebouw en ter hoogte van de ingang van de gemeentelijke voertuigen (zie onderstaande
afbeelding.)

Wat betekent dit voor u?
Er wordt ook in de nacht en op zondag gewerkt. Dat kan overlast voor u geven. Wij doen ons uiterste
best om de overlast zo klein mogelijk te houden.
Meer informatie en contact
Voorafgaand aan de werkzaamheden kunt u voor vragen contact opnemen met de wegbeheerder
openbare ruimte; de heer B. de Jong te bereiken op 06-20236737 of bas.de.jong@witteveenbos.com.
Tijdens de werkzaamheden, kunt u voor vragen contact opnemen met de uitvoerend aannemer Sturm,
de heer D. Groot te bereiken op 06-30519877.
Met vriendelijke groet,

Thibald Holscher
Oostenburg SGN

