Nieuwsbrief-02.19
Reitdiep fase 3
Wij vragen u vriendelijk deze nieuwsbrief ook met uw aannemer (en installateur) te delen! De
verspreiding aan die partijen is uw verantwoordelijkheid. Wij gaan ervan uit dat wij het met u als
opdrachtgever hebben gedeeld en dus daarmee bij al uw betrokken partijen bekend is.
Ik vraag onze huismeester Bart Dalenoord deze nieuwsbrief ook in het veld te verstrekken, zodat alle
betrokkenen zo veel mogelijk worden geïnformeerd.

BEREIKBAARHEID
In deze nieuwsbrief wil ik u graag informeren over de bereikbaarheid van Reitdiep fase 3. Deze nieuwsbrief wordt
ook gedeeld op: http://www.reitdiepfase3.nl.
Met de nieuwsbrief ‘veiligheid-bouwlogistiek’ van 9 juli 2018 hebben wij afspraken met u en uw (onder-)
aannemers gemaakt over de bereikbaarheid:
Parkeren
Tijdens de bouwfase kan het druk
worden met alle voertuigen die naar de
bouw komen. De bouwwegen zijn vooral
bedoeld voor de aan- en afvoer van
materiaal en materieel. Het is niet handig
als alle medewerkers hun voertuigen op
of aan de bouwwegen parkeren
(belemmert de bereikbaarheid). Wij
adviseren dan ook uw medewerkers de
voertuigen te laten parkeren op het
naastgelegen P+R-terrein (gratis).
Het is dus ook NIET toegestaan
voertuigen van medewerkers bij de
school of elders in de buurt te parkeren.

Op verschillende plekken in het plan wordt gebouwd. De beschikbare ruimte is beperkt en u merkt allemaal dat
geparkeerde voertuigen de (veilige) doorgang belemmeren. Dit is in de nieuwsbrief ‘veiligheid-bouwlogistiek’
vooraf ook met u gedeeld en door ons en u voorzien. Inmiddels zijn bij ons verschillende klachten van
leveranciers en bouwers binnen gekomen over de bereikbaarheid. Nu de drukte toeneemt is het belangrijk dat de
gemaakte afspraken over het parkeren van voertuigen worden nageleefd. Voertuigen die NIET bij de bouw
geparkeerd hoeven te worden zet u op het P+R-terrein neer. Dit betekent dat uw medewerkers/onderaannemers
voor de start van hun werkzaamheden de voor de uitvoering benodigde spullen kunnen uitladen bij de bouw en
daarna de bedrijfsauto parkeren op het P+R-terrein (aan het einde van de werkdag vice versa). Wij moeten u dit
helaas wat dringend verzoeken, omdat blijkt dat onze herhaaldelijke mondelinge verzoeken niet worden
opgevolgd. Het is in ieders belang en borgt de bereikbaarheid en veiligheid voor ons allemaal!
Wij zien ook dat gelukkig verschillende partijen zich wel aan de gemaakte afspraken houden. Op het P+Rterrein staan dagelijks verschillende bedrijfsvoertuigen. Dus het kan wel en mijn persoonlijke complimenten
aan die partijen dat zij hiervoor de juiste en veilige werkwijze hebben gevonden!

Als voertuigen om wat voor reden dan ook wel bij de bouw moeten staan zorgt u zelf voor voorzieningen op uw
eigen bouwterrein zodat het ook mogelijk is en er geen hinder ontstaat voor anderen.
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Ik ga er vanuit dat wij dit SAMEN kunnen en Reitdiep fase 3 bereikbaar houden. En dat gaat ook lukken, want wij
zijn allemaal professionals en bewust (veilig) met onze werkzaamheden bezig. Tot 1 juni 2019 kom ik regelmatig
monitoren of de afspraken door iedereen worden nagekomen. Als het helaas niet lukt om dit SAMEN als
professionals te doen en voor onszelf en onze buren Reitdiep fase 3 bereikbaar te houden ben ik genoodzaakt
andere maatregelen aan de gemeente voor te stellen. Dit in ieders belang!
Hulpdiensten
Als voor bouwverkeer (leveranciers) de doorgang wordt belemmerd is dat lastig. Voor de
hulpdiensten moet de bereikbaarheid geborgd zijn. Dit is wettelijk geregeld. En dat is logisch
want: Elke seconde telt bij een calamiteit!
Bewoning
Deze maand wordt de eerste woning opgeleverd. Dat betekent dat Reitdiep fase 3 bewoond is.
Dit is een extra reden de wegen goed vrij te houden en de bereikbaarheid te borgen.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben graag de email:
reitdiep.fase3@arcadis.com te gebruiken. Uiteraard bent u van harte welkom in onze informatie-unit op de
bouwlocatie.

Met vriendelijke groet,
Steef Swart
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