Info
Nieuwsbrief oktober 2013
’nieuwbouw achter de Orion’
De eerste woningen zijn opgeleverd. Eind november starten de werkzaamheden aan het
binnenterrein. Het realiseren van parkeerplaatsen en de beplanting wordt aangebracht.
Ook in de buurt wordt gewerkt om de parkeergelegenheid te verbeteren. In deze
nieuwsbrief informeren wij u graag over de werkzaamheden van en rondom de Orion.

Parkeerplaatsen aan de Orion

Wij verwachten eind januari 2014 de werkzaam-

Om de parkeerdruk in de wijk te verminderen is

heden af te ronden.

in overleg met de gemeente besloten parkeergelegenheid te creëren aan de oneven kant van

Bereikbaarheid bergingen

de Orion. Deze parkeerplaatsen komen haaks

De bergingen aan de achterkant van de ‘oude’

op de weg te staan in de groenstrook (zie de

Orion en de inrit van de nieuwe parkeergarage

plattegrond). Daarom worden de bomen in deze

blijven bereikbaar. Aansluitend op deze

groenstrook gekapt. In overleg met de gemeente

werkzaamheden wordt het dek van de parkeer-

worden later nieuwe bomen aangeplant. Ook

garage ingericht en wordt de beplanting aange-

wordt het wegdek van de Orion vervangen.

bracht.

Start werkzaamheden

Overlast

De werkzaamheden starten op maandag

Het is te verwachten dat u overlast ervaart van

4 november 2013. Wij verwachten deze op

de verschillende werkzaamheden. Helaas is de

vrijdag 13 december 2013 af te ronden.

overlast onvermijdelijk. Wij vragen uw begrip
en proberen de overlast zoveel mogelijk te be-

Bereikbaarheid Orion, Grote Beer
en Kleine Beer

perken.

De woningen aan de Orion zijn tijdens de werk-

Vragen?

zaamheden te voet bereikbaar. Voor rijdend

Heeft u vragen over deze nieuwsbrief dan kunt

verkeer is de weg afgesloten. Daarom wordt er

u contact opnemen met Tosca van der Zijden,

een tijdelijke wegomleiding aangelegd via de

gebiedscoördinator. Heeft u vragen over de

Hooglandseweg-Noord. Bewoners van de

uitvoering van de werkzaamheden, neem dan

Grote en Kleine Beer kunnen de wijk verlaten

contact op met Hooijer Wegenbouw.

via de parallelweg aan de Ringweg Koppel.
Zie bijgevoegd ‘verkeersplan’ voor de routes.

Contactpersonen:

De toegangsroute wordt ook met borden langs

Algemeen telefoonnummer

de weg aangegeven.

Hooijer Wegenbouw: (0317) 318666
Vragen over de uitvoering van de werkzaamheden

Parkeerplaatsen binnenterrein

Piet van Hulst: (06) 51 44 73 44

Op het binnenterrein van de nieuwbouw Orion

Algemeen telefoonnummer

wordt gewerkt aan de herinrichting. Maandag

De Alliantie: (088) 002 32 00

25 november starten de werkzaamheden voor

Gebiedscöordinator, voor vragen over leefbaarheid

het aanleggen van de nieuwe parkeerplaatsen.

Tosca van der Zijden: (033) 476 53 42
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Gesloten van
a 4 november tot
o 13 december

