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Onderwerp

Noordweg en Beatrixstraat tijdens de bouw parkeergarage Buitenhaven
Beste omwonende,
Tijdens de bewonersavond op 8 februari informeerden wij u over de herstart van de bouw van de
parkeergarage. Inmiddels is de bouw daadwerkelijk weer gestart. Op 26 maart is begonnen met het
aanbrengen van de nog ontbrekende palen. Een van de thema’s tijdens de bewonersavond was de
bereikbaarheid van de wijk en de verkeersmaatregelen tijdens de bouw. Op 21 februari hielden wij een
inloopmiddag waar u nadere vragen, opmerkingen en adviezen kwijt kon bij de gemeente en de aannemer.
Met deze brief informeren wij u over wat wij hiermee hebben gedaan.
Openstelling Noordweg
De gemeente heeft bij het gunnen van het werk aan de aannemer aangegeven dat hij de Noordweg
bij het bouwterrein kan betrekken. Vanuit een aantal omwonenden en de wijkvereniging is de
nadrukkelijke wens gekomen om de Noordweg tijdens de bouw open te houden. In overleg met de
aannemer is onderzocht of zij het bouwterrein kunnen verkleinen zodat het afsluiten van de Noordweg
niet meer nodig is. Dat is deels gelukt. Er zijn periodes tijdens de bouw waarbij het helaas niet te
voorkomen is dat de Noordweg dichtgaat, omdat die ruimte dan nodig is voor kranen, betonpompen en
voor de aan- en afvoer van bouwmaterialen. De bouw is anders niet (veilig) uit te voeren. In de
bouwvakantie is de Noordweg sowieso open. De planning ziet er als volgt uit:
-

Vanaf heden tot en met week 14 Noordweg open

-

Vanaf week 15 t/m week 30 dicht

-

Vanaf week 31 t/m 34 open (bouwvak)

-

Vanaf week 35 t/m week 37 dicht

-

Vanaf week 38 t/m 46 open

-

Vanaf week 47 t/m 51 dicht (vanwege herinrichting van de Noordweg ter hoogte van de garage)

-

Week 52 open (garage klaar, heringerichte Noordweg klaar)

Het voetpad/fietspad langs de Noordweg blijft de gehele periode open, behalve tijdens de weken 35 t/m 37
en tijdens de herinrichting van de Noordweg (week 47 t/m 51).
Doorgaand verkeer wordt steeds vroegtijdig geïnformeerd dat zij een andere route moeten kiezen. Hopelijk
wordt daarmee de overlast voor de omwonenden zoveel mogelijk beperkt.
Mocht u de tekening van inrichting van de bouwplaats willen inzien, dan kunt u contact opnemen met het
meldpunt van de gemeente.
Eenrichtingsverkeer Beatrixstraat
Een aantal omwonenden heeft gevraagd om – tijdens de bouw – van de Beatrixstraat eenrichtingsverkeer te
maken. Aan dit verzoek kan tegemoet gekomen worden. Dat betekent dat de Beatrixstraat tijdens de bouw
eenrichtingsverkeer wordt vanuit de richting Julianastraat naar de Oranjesingel.
Wij beseffen dat het geduld van u als omwonende behoorlijk op de proef is en wordt gesteld. We ontkomen
er echter niet aan om tijdens de bouw (verkeers)maatregelen te nemen die de veiligheid van u,
voorbijgangers en werknemers op de bouw moeten garanderen. Uiteraard houden wij tijdens de bouw goed
oog voor de veiligheid, maar mocht u situaties constateren die niet wenselijk zijn, neemt u dan s.v.p. contact
op met de gemeente via het meldpunt 06 100 41 492. Uiteraard kunt u ook mailen naar
d.vanschagen@kampen.nl.
Met vriendelijke groet,
Namens burgemeester en wethouders,
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