Oostenburg SGN
Sarphatistraat 370
1018 GW Amsterdam
T 06-86836135
E Tristan.dekker@witteveenbos.com

Aan: bewoners en bedrijven in de omgeving van Oostenburg
Datum: 18 februari 2020
Onderwerp: saneren en bouwrijp maken kavels 9 t/m 12 Oostenburg
Geachte heer/mevrouw,
Wij informeren u graag over werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden op voormalig
parkeerterrein Oostenburg. Misschien ondervindt u hinder van deze werkzaamheden. Wij
doen ons uiterste best om de overlast zo minimaal mogelijk te houden.
Wat gaan we doen?
 Het voormalige parkeerterrein op de kavels 9 t/m 12 is vanaf 17 februari afgezet met
hekken. De komende periode zal het terrein gefaseerd gesaneerd en bouwrijp
gemaakt worden. Eerst wordt de verhardingslaag verwijderd. Tijdens het saneren
worden oude kabels en leidingen opgenomen en oude funderingen gesloopt. Tijdens
de werkzaamheden blijven INIT en overige kavels gewoon toegankelijk.
 Uitvoering van de werkzaamheden: van woensdag 19 februari t/m vrijdag 13
november 2020.
 Tijdstip van de werkzaamheden: tussen 07:00 en 16:00 uur.
 De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Sturm B.V. in opdracht van
Oostenburg SGN.
Wat betekent dit voor u?
 De werkzaamheden vinden plaats binnen de bouwhekken en zullen relatief weinig
overlast opleveren. De werkzaamheden kunnen enige geluidsoverlast veroorzaken
en op sommige dagen kan meer transport plaatsvinden.
 Fietsers en voetgangers krijgen soms met verkeersomleidingen te maken. De loopen fietsroute via Rumphiusstraat wordt mogelijk 1 x omgelegd. Volg altijd de
aanwijzingen op van onze verkeersregelaars. Wij doen ons uiterste best om de
overlast zo minimaal mogelijk te houden.
 Bestuurders van voertuigen worden soms omgeleid, maar zullen naar verwachting
weinig overlast ervaren.
 Door inzet van verkeersregelaars en duidelijke bewegwijzering wordt de hinder
zoveel mogelijk beperkt.

Locatie werkzaamheden

Meer informatie en contact
Voor vragen over de inhoud van deze brief kunt u contact opnemen met de toezichthouder
openbare ruimte de heer T. Dekker, te bereiken op 06-86836135 of
tristan.dekker@witteveenbos.com.
Met vriendelijke groet,
Thibald Holscher
Oostenburg SGN

