RECONSTRUCTIE DE BLINK UITHUIZEN
NIEUWSBRIEF NR. 3

week 16 - 2019

Halverwege november 2018 is Avitec infra & milieu
(voorheen Hoornstra Aann.mij) uit Nieuw-Buinen in
opdracht van de gemeente Het Hogeland gestart met de
werkzaamheden aan de "Reconstructie de Blink
Uithuizen".
Met deze nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht
van de voortgang en krijgt u achtergrondinformatie.
In de afgelopen periode zijn we gestart met het
realiseren van de haven op de Blink en met de sloop van
brug de Snik.

ZUIDERSTRAAT UITGESTELD

De bestratingswerkzaamheden aan de Zuiderstraat /
Brouwerijstraat (fase 5) zijn uit praktische
overwegingen uitgesteld. U wordt geïnformeerd
wanneer er meer bekend is over de nieuwe
startdatum.

HAVEN BLINK

De damwanden voor de haven op de Blink zijn aangebracht
en verankerd. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het
bevestigen van alle stalen onderdelen, zodat over enkele
weken het metselwerk tegen de damwanden aangebracht
kan worden.
Nadat het metselwerk is aangebracht wordt de houten
steiger geplaatst en wordt de haven op de definitieve diepte
ontgraven.
De laatste stap is het realiseren van brug de Blink op de plek
van ons informatiepunt (Blink 9), nadat dit pand gesloopt is.
Op onze projectwebsite vindt u onder het kopje "Foto's en Video's"
een korte timelapse van het aanbrengen van de damwanden.

BRUG SNIK

De overgang over het Boterdiep is tot en met medio
november gestremd voor gemotoriseerd verkeer in
verband met de aanleg van de nieuwe brug De
Snik. Voor fiets- en voetgangers is een tijdelijke
brug aangelegd. Gemotoriseerd verkeer wordt door
middel van bebording omgeleid.
Het bestaande wegdek is verwijderd en er zijn
gronddammen geplaatst om de bouwplaats droog
te krijgen. Vervolgens kan de huidige brug gesloopt
worden en wordt er nieuwe riolering aangebracht.
Begin mei wordt gestart met de aanleg van de
nieuwe brug De Snik.

BOMEN GEPLANT

De 8 "Acer Campestre" bomen die eerst op de Blink stonden zijn recent verplaatst naar de Voogd Toxopeusstraat
in Warffum.

MEER INFORMATIE

Kijk voor meer informatie over het project en nieuws
op www.deblinkuithuizen.nl. U kunt ook contact met
ons opnemen via het aanwezige contactformulier of
via info@deblinkuithuizen.nl

INLOOP UUR

Elke donderdag is er een inloopuur van 12.00 tot 13.00
uur in ons informatiepunt aan de Blink 9 (via de
hoofdingang) waar onze uitvoerder tijdens dit uur
aanwezig is.

