
 

Onderwerp: Infrastructurele werkzaamheden   
 
 
Beste bewoner(s), 
 
Komende week worden in de nabijheid van Duke Ellingtonstraat en de Count Basiestraat een drietal 
infrastructurele werkzaamheden uitgevoerd die invloed hebben op uw leef- en woonomgeving. De 
werkzaamheden betreffen een tijdelijke bouwweg vanuit de Jazzroute, het definitieve fietspad richting 
Nieuw- en Sint Joosland en het woonrijp maken van de Count Basiestraat. Tijdens de uitvoering van 
de werkzaamheden worden maatregelen getroffen om de overlast voor u als bewoner zoveel mogelijk 
te beperken.  
 
Tijdelijke bouwweg 
Op 2 juli 2018 is gestart met de realisatie van de tijdelijke bouwweg vanaf de Jazzroute naar de Duke 
Ellingtonstraat in fase 5. De bouwweg wordt uitgevoerd in een tijdelijke verharding (betongranulaat). 
De weg is alleen beschikbaar voor het bouwverkeer in fase 5 en fase 10. Met bebording zal dit 
duidelijk worden gemaakt. De bewoners kunnen geen gebruik maken van deze tijdelijke weg. Met 
deze bouwweg zal het bouwverkeer op de Count Basiestraat worden geweerd. 
 
Realisatie fietspad 
Op donderdag 12 juli 2018 wordt gestart met de werkzaamheden voor de aanleg van het definitieve 
fietspad richting Nieuw- en Sint Joosland. Gedurende deze werkzaamheden worden fietsers middels 
rijplaten langs de werkzaamheden geleid, zodat de verbinding met Nieuw- en Sint Joosland in stand 
blijft. De werkzaamheden worden afgerond voor 27 juli 2018 zodat voor aanvang van het nieuwe 
schooljaar een veilige route voor het fietsverkeer beschikbaar is.  
 
Count Basiestraat 
Met de definitieve inrichting van de Count Basiestraat wordt  vanaf 3 september 2018 gestart. Dit 
betekent dat de straat op de definitieve hoogte wordt aangelegd met klinkers, definitief trottoir, 
definitieve verlichting en beplanting wordt aangebracht. De werkzaamheden zullen ruim vier weken in 
beslag nemen. Eind augustus zal voor deze werkzaamheden een extra bewonersbrief worden 
verzonden over de exacte uitvoering en de betreffende maatregelen voor de bereikbaarheid van de 
aangrenzende woningen.  
 
Tijdens de werkzaamheden is onze toezichthouder bereikbaar en kunt u voor informatie en-/of 
opmerkingen terecht bij F. Janse (06 44 79 21 24). Ondanks de te treffen maatregelen en toezicht 
kan het zijn dat u hinder of overlast ervaart van de werkzaamheden en hopen dat u daar begrip voor 
heeft.  
 
Indien u vragen heeft over deze bewonersbrief kunt u deze vraag stellen per email versturen naar 
m.vandewaeter@princeprojecten.nl of telefonisch via 013 46 73 100.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
Consortium Mortiere  
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Tijdelijke bouwweg
- in uitvoering;
- gereed 27 juli;
- uitsluitend voor bouwverkeer.

De�nitieve inrichting 
Count Basiestraat
- uitvoering begin september;
- nadere informatie over        
uitvoering volgt.

Realisatie de�nitief 
�etspad 
Nw- & St. Joosland
- uitvoering 12 juli;
- gereed 27 juli;
- �etsverbinding blijft bereik-
baar met tijdelijke maatregelen.

Datum: 10 juli 2018


