Aan:
bewoners en bedrijven in de omgeving van Oostenburg
Datum: 22 juni 2020
Onderwerp:

Tijdelijke brug over Oostenburgervaart (voor fietsers en voetgangers)

Geachte bewoner,
De ontwikkeling van eiland Oostenburg vordert snel. Komend jaar (2021) start de bouw van woningen
in het gebied ten oosten van het INIT (tussen kantorencomplex en Conradstraat). Momenteel loopt
daar een fietspad. Vanwege de werkzaamheden wordt dat fietspad opgeheven. Er komt een nieuw
fietspad verderop. In het verlengde van het fietspad leggen we een tijdelijke brug aan over de
Oostenburgervaart: voor fietsers en voetgangers.
Tijdelijk: fietspad en brug
Achterop deze brief staat een globale schets van de nieuwe situatie. U ziet waar het tijdelijke fietspad
e
komt te liggen: tussen het kruispunt Conradstraat – 1 Leeghwaterstraat en de Oostenburgervaart. In
e
het verlengde van de 1 Leeghwaterstraat wordt een brug over het water aangelegd, over de
Oostenburgervaart dus. De brug komt uit bij het INIT-gebouw. De brief is tijdelijk. Hij zal ongeveer
anderhalf jaar in functie blijven. De aanleg van brug en fietspad is eind 2020/begin 2021 gepland.
Bijeenkomst 2 juli, 17 – 18 uur
Graag nodige we u uit voor een mondelinge toelichting op het project. Wij organiseren daarvoor een
bijeenkomst in restaurant Rosa en Rita, Conraadstraat 471, op donderdag 2 juli vanaf 17.00 uur.
Uiterlijk om 18.00 uur zijn we klaar. Laat even weten als u komt. Dat kan met een e-mail aan mijn
collega Inge Toussaint: itoussaint@stadgenoot.nl
Coronamaatregelen
We houden ons strikt aan de nodige coronamaatregelen. Dit betekent:
- Kom niet als u verkoudheidsklachten, koorts of last van benauwdheid hebt.
- Houd 1,5 meter afstand en schud geen handen.
- Was uw handen met de daarvoor aanwezige middelen.
- Kom in uw eentje, niet met het hele gezin.
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Misschien tot ziens op donderdag 2 juli.
Met vriendelijke groet,
Pim de Ruiter
Woordvoerder Stadgenoot
pderuiter@stadgenoot.nl
Meer informatie over Oostenburg op www.oostenburg.nl

