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: 19 maart 2020
Onderwerp: saneren en bouwrijp maken Oostenburgermiddenstraat Oostenburg

Geachte heer/mevrouw,
Wij informeren u graag over werkzaamheden die uitgevoerd gaan worden op de
Oostenburgermiddenstraat 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?
 Het gebied ter hoogte van de Werkspoorhal wordt bouwrijp gemaakt. Ook wordt in
dat gebied een verontreiniging met zware metalen, minerale olie of PAK gesaneerd in
de week van maandag 23 tot vrijdag 27 maart.
 In het weekend van zaterdag 21 maart wordt gesaneerd midden op de
Oostenburgermiddenstraat. De Oostenburgermiddenstraat wordt niet afgesloten door
de werkzaamheden en verkeer blijft mogelijk.
 In de periode van maandag 30 maart tot vrijdag 24 april worden kabels en leidingen
aangelegd binnen het trottoir Oostenburgermiddenstraat langs het INIT gebouw. Dit
gebeurt in 2 fases:
Fase 1: vanaf Willem Theunisse Blokstraat tot halverwege INIT gebouw van
maandag 30 maart tot woensdag 8 april.
Fase 2: vanaf Jacob Bontiusplaats tot halverwege INIT gebouw van donderdag 9
april tot vrijdag 24 april.
 Tijdens het saneren worden oude kabels en obstakels verwijderd. Verkeer op de
Oostenburgermiddenstraat blijft mogelijk met behulp van verkeersregelaars.
 De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma’s Sturm B.V. en van den
Heuvel B.V. in opdracht van Oostenburg SGN.
Wat betekent dit voor u?
 Tijdens de werkzaamheden blijven alle deuren en nooduitgangen van het INIT
gebouw en andere bedrijven toegankelijk door loopplanken.
 Voetgangers worden in de periode van maandag 30 maart tot vrijdag 24 april buiten
het werkvak en langs INIT gebouw omgeleid via een afgeschermde looproute.









Fietsenrekken langs het INIT gebouw binnen het werkgebied van elke fase zijn in de
genoemde periodes niet beschikbaar. Alternatieve parkeerplekken zijn beschikbaar
op de Jacob Bontiusplaats, Isaac Titsinghkade en Rumphiusstraat.
In dezelfde periode zijn de invalide parkeerplaatsen aan de Oostenburgermiddenstraat opgeheven. De invalide parkeerplaatsen zijn tijdelijk verplaatst naar
Willem Theunisse Blokstraat en naar de inpandige parkeergarage van INIT.
Kleinere bestelbussen kunnen van donderdag 9 april tot vrijdag 24 april laden en
lossen aan de Jacob Bontiusplaats ingang INIT gebouw. Grotere vrachtwagen
kunnen dan tijdelijk parkeren ten noorden van het witte kruis aan de Jacob
Bontiusplaats.
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.
De uitgang van de gemeentelijke voertuigen via Oostenburgermiddenstraat blijft
bereikbaar.

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

