Nieuwsbrief-03.19
Reitdiep fase 3
Ik vraag u vriendelijk deze nieuwsbrief ook met uw aannemer te delen! De verspreiding aan uw
aannemer is uw verantwoordelijkheid. Ik ga er vanuit dat wij het met u als opdrachtgever hebben
gedeeld en dus bij al uw betrokken bouwpartijen bekend is.

DE EERSTE WONING IS OPGELEVERD
Groot nieuws! De eerste woning is opgeleverd. Dat betekent dat de bewoners hun woning klaar maken voor de
verhuizing. Dit is voor mij de reden om u hierover te informeren in deze nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief wordt ook
gedeeld op: http://www.reitdiepfase3.nl.
In deze wijk zullen zich veel gezinnen met (jonge) schoolgaande kinderen vestigen. Een bouwomgeving heeft een
enorme aantrekkingskracht op kinderen met allerlei speelaanleidingen. De bouw is echter geen speelplaats en
ouders/verzorgers zijn in eerste plaats zelf verantwoordelijk om hun kinderen daarover te informeren. Ondanks
dat wil ik u graag vragen om uw bouwplaats ‘kidsproof’ te houden en na werktijd af te sluiten met hekwerken,
zodat de toegankelijkheid niet eenvoudig is. Over dit onderwerp is op 9 juli 2018 in de nieuwsbrief ‘Veiligheid en
bouwlogistiek’ aandacht voor gevraagd.

Bewoners met kinderen
De eerste bewoners hebben ons gevraagd aandacht te
vragen voor de aanwezigheid van hun kinderen. De
kinderen willen graag veilig naar school en weer naar
huis kunnen fietsen/lopen en veilig buiten kunnen
spelen. Ze zijn minder ervaren verkeersdeelnemers dan
wij als professionals en zijn makkelijk afgeleid. Met
deze nieuwsbrief wil ik u vragen alle bij uw bouw
betrokken partijen in te lichten over het gezamenlijke
gebruik en specifiek de aanwezigheid van kinderen.
Misschien kunt u zelfs uw leveranciers vragen om
tussen 08.00 - 08.45 uur en ’s middags tussen 14.00 15.00 uur (in en uit gaan van basisscholen) zo veel
mogelijk de leveranties met vrachtauto’s te beperken.
Wonen en werken gaan heel goed samen. Hier moet
iedereen rekening mee houden, wij als professionals
wat meer met de kinderen dan andersom! Ik reken op
jullie, daarom bijgaand een flyer om in bouwketen op te
hangen. Zou u deze nieuwsbrief en de flyer willen delen
met uw leveranciers/transporteurs. En voor u misschien
zelfs een interessant thema om binnen uw team een
keer een toolbox over te houden.
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Snelheid
Reitdiep is een 30 km-zone. Dat verandert niet. Vanwege de aanwezigheid van kinderen lijkt het
mij een mooi voorstel dat wij als bouwers en leveranciers een ‘gedragssnelheid’ afspreken.
Binnen Reitdiep fase 3 is het tijdsverschil tussen 30 km/h en 10 km/h nog geen minuut! Maar
verhoogd de (verkeers-)veiligheid enorm. Dus vaart minderen, spaart kinderen! Safety first!

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

Arcadis Nederland B.V., Stationsplein 10, 9401 LB Assen
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Contact en informatie
Voor vragen over deze nieuwsbrief kunt u contact met mij opnemen:
Steef Swart, Omgevingsmanager Arcadis
Telefoon: 06 214 73705
Email: reitdiep.fase3@arcadis.com
Projectsite: http://www.reitdiepfase3.nl/

2 van 3

Let u op ons?
Omdat wij graag spelen zijn wij daar nog niet
zo goed in om op u te letten.
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