
MEER INFORMATIE
Kijk voor meer informatie op www.deblinkuithuizen.nl 
of stuur uw vraag naar 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 waar onze 
uitvoerder tijdens dit uur aanwezig is. 

KERSTVAKANTIE
Van 24 december 2018 tot en met 4 januari 2019 worden er 
geen werkzaamheden aan de Reconstructie van de Blink 
uitgevoerd. Het bouwterrein wordt opgeruimd achtergelaten 
zodat u er geen hinder van ondervindt. Wij wensen iedereen 
alvast fijne dagen en een voorspoeding 2019.

STREMMING
Vanaf 7 januari 2019 is de Oosterstraat en plein de Blink  
tijdelijk niet toegankelijk voor bestemmingsverkeer. 

Halverwege november 2018 is Hoornstra Aann.mij uit 
Nieuw-Buinen in opdracht van de gemeente 
Eemsmond gestart met de werkzaamheden aan de 
"Reconstructie de Blink Uithuizen". Met deze 
nieuwsbrief wordt u op de hoogte gebracht van de 
werkzaamheden en voorzien wij u van 
achtergrondinformatie.
In de afgelopen maand is de kruising Hoofdstraat 
Oost met de Leeuwstraat opnieuw ingericht om 
geschikt te worden voor de toekomstige rijroute van 
het centrum. Hiermee zijn de werkzaamheden aan 
fase 1 afgerond.

START FASE 2  -  OOSTERSTRAAT 
Dankzij gunstige weersomstandigheden is de 
mogelijkheid aangepakt om alvast een start te 
maken met fase 2, de herinrichting van de 
Oosterstraat. 

WERKZAAMHEDEN BLINK
De rioolvervanging op de Blink, tussen de
Oosterstraat en de Havenweg en het
realiseren van de havenkom starten na de
kerstvakantie op 7 januari 2019. Tijdens de
werkzaamheden is er een verharding voor
voetgangers aanwezig en blijven de winkels
bereikbaar.

VERPLANTEN BOMEN
Om plaats te kunnen maken voor de nieuwe inrichting van 
de Blink in het komende jaar zijn de 8 jonge bomen op de 
Blink opgenomen en naar een tijdelijke locatie van de 
gemeente verplaatst. De bomen worden op een later 
moment nog op een nieuwe definitieve locatie herplant.
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