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Onderwerp

Update afsluiting benedendek parkeergarage Buitenhaven
Beste omwonende,
Via deze weg geven we u een update over de afsluiting van het benedendek van parkeergarage
Buitenhaven.
In juli besloot de gemeente Kampen om het benedendek van de parkeergarage Buitenhaven af te sluiten
vanwege lekkage. Sindsdien doen gemeente, aannemer en andere betrokken partijen er alles aan om de
oorzaak en een – het liefst structurele – oplossing te vinden om verdere scheurvorming en lekkage te
voorkomen. Zo is een onafhankelijk expert gevraagd onderzoek te doen naar de oorzaak van de
scheurvorming en de lekkage en hoe dit opgelost kan worden. Er zijn meerdere oplossingen maar welke op
dit moment het meest passend is, ligt ingewikkeld en vergt de nodige afstemming.
Het is de gemeente er alles aan gelegen om voor de winter het benedendek weer open te stellen, al dan niet
met een tijdelijke oplossing.
Om de weggevallen parkeerplekken te compenseren zijn er destijds tijdelijke parkeerplaatsen aan de
Oostzeestraat en de Berklaan ingericht.
Helaas komen de tijdelijke parkeerplaatsen aan de Oostzeestraat vanaf 16 oktober te vervallen.
In 2020 worden er aan de Oostzeestraat nieuwe woningen gerealiseerd. Voordat de bouw van start kan,
moeten de riolering en nutsvoorzieningen worden aangelegd. Tijdens deze werkzaamheden, die van 16
oktober tot 20 december plaatsvinden, is de hoofrijbaan van de Oostzeestraat in beide richtingen afgesloten
en zijn de tijdelijke parkeerplekken dus niet bereikbaar.
Onlangs zijn aan De Hagen en Christinastraat borden geplaatst dat daar geparkeerd kan worden door
aanwonenden. Deze zullen blijven staan tot het benedendek weer in gebruik genomen wordt.

Wij beseffen ons dat de afsluiting langer duurt dan verwacht en vinden het vooral voor u als omwonende
en/of gebruiker ontzettend vervelend wanneer u daar mogelijk hinder of overlast van ervaart.
Wanneer er een tijdelijke of structurele oplossing gevonden is, zullen wij u daarover uiteraard informeren.
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