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Heropenen Haven en herinrichting Markt
Start eerste fase werk Markt
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Geachte heer/mevrouw,
Over twee weken starten wij met de eerste fase van de herinrichting van de Markt in Zevenbergen. We starten
onze werkzaamheden op het Marktplein. Dit is het gedeelte van de Markt waar nu nog de auto’s parkeren. In
deze brief informeer ik u over deze werkzaamheden.
Werkzaamheden Zuidhaven
 Startdatum werkzaamheden:
Direct nadat de kermis is afgebroken starten wij met de werkzaamheden. Dit zal zijn op dinsdag 3
september 2019
 Wat gaan we doen?
 Het bouwrijp maken van het werkterrein. Dit betekent dat er wegafzettingen worden geplaatst op de
toegangswegen tot de Markt, verwijderen bestaande bomen, de straatstenen , als ook de onderliggende
funderingslaag. Tijdelijk worden ook de pratende vrouwen in depot geplaatst om het beeld te
beschermen tegen de werkzaamheden;
 Het verlagen van een deel van de Markt. Het niveauverschil dat nu nog op het Marktplein aanwezig is zal
verdwijnen en de Markt zal vlak zijn;
 De aanleg van een hemelwaterafvoer en het verleggen van kabels en leidingen;
 Het aanbrengen van de nieuwe inrichting bestaande uit nieuw straatwerk, nieuwe openbare verlichting
en een zitelement. Het aanbrengen van de definitieve bestrating.
 Waar vinden de werkzaamheden plaats?
Op de Markt tussen de Bartholomeuskerk en het Marktterras bij de Horeca. Let op: het Marktterras
blijft gehandhaafd in deze eerste fase ;
 Hoe lang duren de werkzaamheden?
Tot aan de Kerstvakantie.
Welke hinder kunt u verwachten
 Verminderde bereikbaarheid van het Marktplein. Het Marktplein wordt afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer. De Molenstraat en Doelstraat blijven tot aan de Markt bereikbaar. Vanaf de Molenstraat kun je
via een tijdelijke doorsteek de Doelstraat bereiken. De Stationsstraat wordt ter hoogte van de Markt
tijdelijk afgesloten en enkel toegankelijk voor bestemmingsverkeer in twee richtingen. Aan het einde van
de straat, ter hoogte van de Markt, komt een tijdelijke keerlus. Vanaf de Kerkstraat kan de Molenstraat
en de tijdelijke doorsteek worden bereikt. In het bijgevoegde kaartje staan de afsluitingen en routes
vermeld. Ter plaatse zullen ook omleidingsroutes worden ingesteld.
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Verminderde bereikbaarheid panden. Door het verwijderen van het straatwerk en het verwijderen van
de funderinglaag, kan het lastiger zijn om de voordeur te bereiken. In dat geval leggen wij loopplanken
om de toegang tot het pand mogelijk te maken. Leveranciers kunnen de winkels over deze planken
bevoorraden;
Geluids- en trillingshinder. De werkzaamheden veroorzaken enige geluids- en trillingshinder,
bijvoorbeeld als gevolg van het draaien van de motoren of het aantrillen van het straatwerk.
De parkeervakken op de Markt komen te vervallen;

Hoe blijft u op de hoogte van de meest actuele situatie?
In de app- of playstore kunt u de Bouwapp downloaden (de app met het gele helmpje). Daar worden actuele
berichten over de voortgang van het werk geplaatst. Op de website www.centrumontwikkelingzevenbergen.nl en
de Facebookpagina van het project worden deze actuele berichten ook gepubliceerd.
Hulp bij het oplossen van praktische zaken en verhelpen gevaarlijke situaties
Wanneer de loopplanken niet goed gelegd zijn, wanneer u hulp nodig hebt bij het laden en lossen of als
straatwerk niet goed is hersteld, kunt u hiervoor en voor andere praktische problemen met betrekking tot de
bouw, contact opnemen met onze havenmeester Leo Soeteman op het telefoonnummer 06-27863113. Hij komt
u dan te hulp en lost de praktische problemen op of verhelpt de gevaarlijke situatie.
Vragen of klachten
Wanneer u vragen of klachten hebt over de uitvoering van deze werkzaamheden (anders dan het oplossen van
praktische zaken), kunt u tijdens kantooruren met mij contact opnemen op het telefoonnummer 06-10214026 of
per e-mail op ruben.herregodts@strukton.com. Uw klacht of vraag, kunt u ook via de Bouwapp aan mij
doorgeven.
Met vriendelijke groet,
Ruben Herregodts
Omgevingsmanager
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