Bij deze willen wij u informeren over hoe de afgelopen weken zijn verlopen om u een goed en
hopelijk bevredigend beeld te geven van de huidige en komende periode.
Wat vooraf ging:
Bodemvreemd materiaal aangetroffen
Door het aantreffen van bodemvreemd materiaal tijdens de start van het project d.m.v. proefsleuven
in het werkvak, was het noodzakelijk om nader onderzoek te verrichten naar de aanwezigheid van
asbest. Uiteindelijk bleek het stukje asbest gelukkig een toevalstreffer te zijn en bleek er in het
riooltracé alleen op een dieper gelegen grondlaag een vervuiling van lood aanwezig te zijn.
Uiteindelijk is in het werk besloten, ook door de aanwezigheid van een functionerend betonriool, om
het nieuwe riool iets te liften waardoor de vervuiling onaangetast kon blijven.
Even voor de duidelijkheid: de aanwezige verontreiniging ligt geïsoleerd en vormt verder geen
bedreiging, ook niet als het gaat om het grond- en drinkwater.
Weggedeelte voor de Kruidvat
Na de onderzoeksperiode is een voorzichtige start gemaakt met het aanbrengen van het riool en de
verhardingen in de rijweg voor de Kruidvat. Hierbij werd ook gelijk het voetpad meegenomen in de
werkzaamheden. We hebben de werkzaamheden afgestemd en ingepland op basis van de nog
beschikbare tijd en ruimte. Uitgangspunt hierbij was om de Ventersgracht slechts enkele keren
compleet af te sluiten (dus ook voor 11:00 uur) en om direct de definitieve situatie te maken.
Het resultaat mag er zijn! De rijweg en het voetpad geven een goede indruk voor de sfeer die de rest
van het plein straks zal uitstralen.
Aansluitingen op Europaplein
Op dit moment zijn we bezig om de aansluitingen t.h.v. de Stationsstraat en de Zeestraat af te
ronden. Vorige week is de aansluiting t.h.v. de Ventersgracht reeds verzorgd, waardoor we na de
Kermis minder verkeershinder verwachten voor zowel de auto’s als de fietsers en voetgangers.
Tijdens deze werkzaamheden is de fontein in het plein ook voor een groot gedeelte afgerond. Deze
dient alleen nog getest te worden waarna wij hem zullen inpakken voor de komst van de kermis.
Beperkte communicatie
Nu terugkijkend op het uitgevoerde werk willen wij onze excuses maken voor de wat beperkte
communicatie vanuit ons. Dit heeft mede gelegen aan de onverwachte wendingen en de bijkomende
voorbereidingen voor de nette uitvoering. Mede door de ervaringen uit de afgelopen periode zullen
wij u vanaf nu weer proactief benaderen.
Wat nog komt:
De planning is om na de bouwvak de vervolgperiode van na de Kermis verder voor te bereiden.
Hierbij wordt ook aandacht geschonken aan de diverse informatiekanalen voor het informeren van
de belanghebbenden.
Voor de start van de kermis, indien nodig, zullen wij de fontein inpakken en beschermen tegen
materieel en/of attracties tijdens de kermisperiode.
Tevens zal het plein voor de komst van de Kermis opgeruimd en netjes zijn, zodat er weinig tot geen
hinder kan ontstaan door bouwactiviteiten en losse (bouw)materialen.
Zeestraat en Ventersgracht langs Europaplein
Na de kermis is de opzet om de rijweg van de Zeestraat langs het plein en het voetgangersgedeelte
voor de Ventersgracht langs het plein gelijktijdig op te bouwen. Hierbij blijft de bereikbaarheid een
belangrijk punt.
Europaplein

Zodra het riool is aangebracht en de rijweg is voorzien van de nieuwe verhardingen kan het verkeer
over de rijweg langs het plein aan de kant van de Zeestraat.
Dit is het moment dat wij kunnen gaan starten met de invulling van het plein. De contouren van de
fontein zijn reeds aanwezig en hier zullen wij op aanhelen.
Met vriendelijke groet,
Gebr. van der Veekens BV

