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Informatiebrief Herinrichting Oostendorp

Geachte heer, mevrouw,
In opdracht van de gemeente Elburg gaan wij de herinrichting van de wijk Oostendorp uitvoeren.
De werkzaamheden vinden plaats in het gebied tussen de Zuiderzeestraatweg, Klokbekerweg,
Veldbloemenlaan en Paardenbloem.
De werkzaamheden bestaan in hoofdlijnen uit het opnemen van de bestaande verhardingen,
aanbrengen nieuwe riolering, afkoppelen regenpijpen, aanpassen van de afwatering voor regenwater en
het opnieuw aanbrengen van de bestrating van het trottoir, parkeervakken en rijbanen.
Planning
We voeren de werkzaamheden gefaseerd uit om de overlast voor de omgeving te beperken.
Op de afbeelding op de volgende pagina is in hoofdlijnen te zien wanneer we op welke locatie werken.
Per kleur geven we aan in welke straat we werkzaamheden uitvoeren. Deze planning is uiteraard
afhankelijk van een aantal factoren zoals weersomstandigheden, Covid-19 maatregelen etc.
Voor de start van een nieuwe fase zullen we u hierover informeren door een bewonersbrief te bezorgen
met hierin aangegeven de werkzaamheden die we de komende periode in uw straat gaan uitvoeren.
Bereikbaarheid
Op het moment dat we in de straat werken waar u woont, zijn percelen tijdelijk niet bereikbaar met de
auto. Wij vragen u dan elders in de wijk te parkeren. Te voet zijn percelen altijd bereikbaar.
Nood- en hulpdiensten worden op de hoogte gehouden van de werkzaamheden en hebben bij
calamiteiten altijd toegang.
De afvalcontainer kunt u op de gebruikelijke dag aan de weg zetten. Mocht het nodig zijn, dan
verplaatsen wij de container naar een ophaalpunt. Aan het eind van de dag zetten we de container weer
bij uw woning.
Contact
Voor technische vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Elburg via jan@bruinink.com en
vragen met betrekking tot de uitvoering kunt u stellen bij ondergetekende via h.huisman@schageninfra.nl
Wij begrijpen dat de werkzaamheden tot overlast kunnen leiden maar zullen deze zoveel mogelijk
beperken. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Schagen Infra BV
Harry Huisman
Projectleider uitvoering
Schagen Infra BV
Hanzeweg 21
8061 RC Hasselt
Postbus 619
8000 AP Zwolle

T +31 (0)38 - 477 17 41
info@schageninfra.nl
www.schageninfra.nl
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