Herinrichting Oevers C te Meppel
Datum: 22-04-2015
Traject 3
Geachte geadresseerde,
In het kader van de herinrichting Oevers C
te Meppel, start Schagen Infra vanaf 6 mei
met de werkzaamheden in traject 3. Dit
traject loopt vanaf de kruising
Groeneveld/Pieter Mastebroekweg, tot
halverwege het perceel van Seacon aan de
Pieter Mastebroekweg.
We beginnen met het verwijderen van de klinkerverharding. Daarna leggen we nieuw vuilwater- en hemelwaterriool aan
vanaf de inrit van Van den Bor richting Seacon.
Traject 3 is opgedeeld in vier delen om ieder bedrijf bereikbaar te houden.
 Deel 1: Vanaf de kruising Groeneveld/Pieter Mastebroekweg tot de inrit van Van den Bor. (Is inmiddels in
overleg met Horesca al gereed).
 Deel 2: Vanaf de inrit van Van den Bor tot aan de inrit van Massalt/dakpannenhandel.
 Deel 3: Vanaf de inrit van de dakpannenhandel tot aan de inrit van Greens & Salads.
 Deel 4: Vanaf de inrit Greens & Salads tot het eind van het perceel van Seacon.
Als in elk deel van dit traject de nieuwe riolering is aangelegd, brengen we puinfundering aan. Uw bedrijf is dan weer
bereikbaar over de aangelegde puinfundering. Na het voltooien van het gehele traject, deel 1 tot en met 4, brengt
Schagen Infra twee asfaltlagen aan.
Inmiddels zijn we op de bedrijventerreinen begonnen met het afkoppelen van de hemelwaterafvoeren. U hoort van de
omgevingsmanager of uitvoerder wanneer uw bedrijf aan de beurt is.
Voordat Schagen Infra begint aan de werkzaamheden op en ter hoogte van uw locatie, brengt onze omgevingsmanager
een bezoek aan uw bedrijf om het een en ander door te nemen. Ook worden er omleidingsroutes ingesteld voor
bestemmingsverkeer.
Wij verzoeken u de minicontainers in de zijstraten buiten het werkvak ter lediging aan te bieden.
Mocht u naar aanleiding van het bovenstaande nog op- en/of aanmerkingen hebben, dan kunt u contact opnemen met
de uitvoerder/omgevingsmanager van het werk dhr. E. Beens. Dit kan via e-mailadres: e.beens@schageninfra.nl en
telefoonnummer 06 – 19 12 07 17. Tevens is er één keer per week, op donderdagochtend van 09:00 uur tot 10.00 uur,
gelegenheid om in de keet van Schagen Infra op het werk vragen te stellen. Op de website www.schageninfra.nl kunt u
vanaf de start van de werkzaamheden een aparte pagina vinden met nieuws over dit project.

