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: 2 maart 2020
Onderwerp: saneren en bouwrijp maken Willem Theunisse Blokstraat Oostenburg
Geachte heer/mevrouw,
Wij informeren u graag over werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden op de Willem
Theunisse Blokstraat te 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?
 Een deel van de Willem Theunisse Blokstraat moet nog gesaneerd en bouwrijp
worden gemaakt. Tijdens het saneren worden oude kabels, leidingen en riolering
verwijderd en oude funderingen gesloopt. Tegelijkertijd zullen huisaansluitingen van
het riool worden overgezet op het nieuwe riool. Tijdens de werkzaamheden blijven
het INIT en de overige kavels toegankelijk, maar enkele toegangsdeuren naar INIT
zijn tijdens de werkzaamheden niet toegankelijk (zie tekening).
 Uitvoering van de werkzaamheden vindt plaats in 2 fases:
FASE 1: saneren en bouwrijp maken vanaf Oostenburgermiddenstraat richting
uitgang van de containers van het INIT. Uitvoering van maandag 9 maart t/m vrijdag
20 maart tussen 07:00 en 19:00 uur.
FASE 2: verharding verwijderen ter hoogte ingang INIT en containers op vrijdag 20
maart tussen 07:00 en 11:30 uur. Saneren en bouwrijp maken in het weekend van
vrijdag 20 maart van 23:30 tot zaterdag 21 maart 10:00 uur.
Indien werkzaamheden niet zijn afgerond:
Verharding verwijderen ter hoogte ingang containers van het INIT zaterdag 21 maart
tussen 07:00 en 11:30 uur. Saneren en bouwrijp zaterdag 21 maart van 23:30 tot
zondag 22 maart 10:00 uur.
 De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Sturm B.V. in opdracht van
Oostenburg SGN.
Wat betekent dit voor u?
 De Willem Theunisse Blokstraat is gedurende de werkzaamheden gedeeltelijk
afgesloten voor al het verkeer.







De Parkeergarage van het INIT en de ingang van de gemeentelijke reiniging via de
Willem Theunisse Blokstraat blijven toegankelijk.
Diverse toegangen INIT zijn tijdens de werkzaamheden in week 11 en 12 niet
toegankelijk (zie tekening).
De expeditie ruimte van het INIT en de voetgangers in- en uitgang van de
parkeergarage Oostenburg (Q-park) blijven ook gewoon bereikbaar.
De werkzaamheden kunnen enige geluidsoverlast veroorzaken. Wij doen ons uiterste
best om de overlast zo minimaal mogelijk te houden.
Op sommige dagen kan meer transport plaatsvinden. Volg voor uw eigen veiligheid
altijd de aanwijzingen op van onze verkeersregelaars

Locatie werkzaamheden

Meer informatie en contact
Voor vragen over 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

