Goedemiddag allen,
Op dit moment zijn wij bezig met de afronding van het Europaplein en het rijgedeelte in de Zeestraat
tussen huisnummer 23 tot en met 37.
De volgende zaken zijn de afgelopen weken succesvol uitgevoerd:
De Haringstraat is omgedraaid qua rijrichting en de ontsluiting van deze straat is naar de
Spieringstraat. De straat is aan beide zijden voorzien van de bijbehorende verkeersborden.
Op het Europaplein zijn vorige week de oude scheepsmasten geplaatst.
Deze oude scheepsmasten zijn vervolgens voorzien van bijpassende verlichting zodat het plein
verlicht wordt.
De bestrating in het plein is aangebracht tussen de natuurstenen banden en we naderen het einde
van deze werkzaamheden. Na de Kerstvakantie zullen de scheepsmasten worden afgemonteerd met
een voorziening om de masten makkelijk te kunnen demonteren tijdens de kermis. Voor de
Kerstvakantie zullen wij het Europaplein netjes en opgeruimd achterlaten. Tevens zullen wij de
hekwerken verwijderen.
De aansluiting met de Dwarsstraat is ook gerealiseerd waarbij de verzinkbare paal is opgenomen in
de werkzaamheden. De verzinkbare paal zal na akkoord van de gemeente in werking treden.
Als afwerking rondom de bomen zullen stalen boomplinten aangebracht worden.
In het nieuwe jaar maken wij een vervolg op de huidige werkzaamheden op de Zeestraat.
Tevens houden wij een inloopuur op woensdag 9-1-2019 in de PX10. Dit uur loopt van 11.00 tot
12.00 uur.
De nieuwe locaties voor de ondergrondse afvalbakken zijn onderzocht en de plaatsing van de nieuwe
bakken wordt voor het nieuwe jaar ingepland. Zoals nu bekend komen er 4 bakken voor de entree
van het winkelcentrum te staan. De bestaande ondergrondse bak van PX10 zal worden herplaatst
nabij de aansluiting van de Dwarsstraat.
Wij wensen u allen alvast fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar! In het nieuwe jaar zullen wij u
weer voorzien van de benodigde informatie.
Met vriendelijke groet,
Yoshi Koster namens Gebr. van der Veekens BV

