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: 15 april 2020
Onderwerp: omlegging fietspad Rumphiusstraat en omleiding Isaac Titsinghkade
Geachte heer/mevrouw,
Wij informeren u graag over werkzaamheden voor de start van de bouw van appartementen
op kavel 8. Het voormalig parkeerterrein op Oostenburg wordt gesaneerd en bouwrijp
gemaakt. . Misschien ondervindt u hinder van deze werkzaamheden. Wij doen ons uiterste
best om de overlast zo minimaal mogelijk te houden.
Wat gaan we doen?
 Vanaf maandag 17 februari j.l. is gestart met het saneren en bouwrijp maken van het
voormalige parkeerterrein op Oostenburg. In de week van dinsdag 28 april t/m vrijdag
1 mei wordt de loop- en fietsroute via de Rumphiusstraat gesaneerd en bouwrijp
gemaakt. Tijdens deze werkzaamheden komt er een tijdelijke loop- en fietsroute
naast en parallel aan de Rumphiusstraat.
 Door de start van de bouw van appartementen op kavel 8 is het noodzakelijk het
bouwterrein uit te breiden. Er komt dan een tijdelijke omleiding voor de Isaac
Titsinghkade. Vanaf maandag 27 april tot 13 november 2020 wordt de Isaac
Titsinghkade met trottoir tijdelijk omgeleid via kavel 9.
 In het weekend van vrijdag 17 tot en met zondag 19 april wordt de Dijksgracht
gesaneerd tussen kavel 9 en het spoor. De werkzaamheden worden uitgevoerd
tussen 06:00 en 22:00 uur.
 De werkzaamheden worden uitgevoerd door de firma Sturm B.V. in opdracht van
Oostenburg SGN.
Wat betekent dit voor u?
 De werkzaamheden aan de Rumphiusstraat hebben weinig tot geen gevolgen voor
fietsers en wandelaars. Fietsers en voetgangers kunnen tijdens de werkzaamheden
gewoon gebruik maken van de tijdelijke route. Bestaande fietsenrekken worden
verplaatst naar de tijdelijk loop- en fietsrouting.
 De omleiding van de Isaac Titsingkade heeft geen ingrijpende gevolgen voor verkeer
naar parkeergarage INIT (abonnementhouders) en voor het transport van de
gemeentelijke reiniging.



Naast het werkterrein aan Dijkgracht is minimaal 3,50 m ruimte voor verkeer om
langs te rijden. Tijdens het weekendwerk worden 2 verkeersregelaars ingezet (om en
om-regeling). Volg voor uw eigen veiligheid altijd de aanwijzingen van onze
verkeersregelaars op. Wij doen ons uiterste best om de overlast zo minimaal mogelijk
te houden.

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

