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bewoners en bedrijven in de omgeving van Oostenburg
december 2019

Onderwerp: Aankondiging start werkzaamheden vervangen kademuren op
Oostenburg

Geachte heer/mevrouw,
Wij informeren u graag over onze werkzaamheden om een aantal kademuren te vervangen.
Misschien ondervindt u hinder van deze werkzaamheden. Wij doen ons uiterste best om de
overlast zo minimaal mogelijk te houden.
Wat gaan we doen?
• De bestaande kademuur gaan we verwijderen en we maken hier een nieuwe
kademuur.
• In de periode van 6 januari t/m 3 juli 2020 voeren wij werkzaamheden uit aan de
diverse kades op Oostenburg.
• De werkzaamheden vinden plaats tijdens de gebruikelijke uren, van maandag tot en
met vrijdag van 07.00 uur tot 16.00 uur. Incidenteel zullen wij ook op in de avonduren
werkzaamheden uitvoeren. U krijgt hierover van te voren bericht.
• In opdracht van Oostenburg SGN voert KWS Infra in samenwerking met Holland
scherm de werkzaamheden uit.
Wat betekent dit voor u?
• Tijdens de werkzaamheden bij de Oostenburgervaart vervallen er in totaal 26
parkeervakken. .
• Tijdens de werkzaamheden kunt u geluidsoverlast ervaren. Om dit te beperken is
gekozen om de fundering van de nieuwe kademuur trillingsvrij aan te brengen. Hierbij
worden de funderingspalen de grond ingeboord en de damwandplanken worden de
grond ingedrukt.
• Bij het aan- en afvoeren van groot materieel, bijvoorbeeld de heistelling, worden
verkeersregelaars ingezet.
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Locatie werkzaamheden
In de onderstaande afbeelding is weergegeven welke kades vervangen worden.

Onze werkzaamheden starten aan de Oostenburgervaart (blauwe gebied), waarbij wij de
werkzaamheden in fases uitvoeren. Hierna zullen we de kades langs de Wittenburgervaart
vervangen en als laatst de Zeemagazijnkade.
Meer informatie en contact
Voor vragen over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met Mike de Boer via email: mideboer@hollandscherm.nl of via telefoon: 010-208 33 20

Met vriendelijke groet,

E. Stuart
Projectleider KWS Infra.

