
MEER INFORMATIE
Kijk voor meer informatie over het project, de
stremmingen en omleidngsroutes op www.deblinkuithuizen.nl 

Halverwege november 2018 is 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 
werkzaamheden en voorzien wij u van 
achtergrondinformatie.
In de afgelopen twee maanden is een groot deel van de 
nieuwe riolering op de Blink aangelegd en is het 
straatwerk in de Oosterstraat aangepast zodat deze 
geschikt is voor de toekomstige rijrichtingen.

STREMMING SNIK
Op 1 april wordt gestart met voorbereidende 
werkzaamheden ten behoeve van de bouw 
van brug "De Snik". Om deze werkzaamheden 
en de bouw van de brug goed en veilig uit te 
kunnen voeren is een volledige stremming van 
de huidige brug noodzakelijk. Voor fiets- en 
voetgangers wordt een tijdelijke brug 
aangelegd. Gemotoriseerd verkeer wordt 
omgeleid via de N363. 
Bewoners worden tijdig over de 
werkzaamheden geïnformeerd via onze 
projectwebsite, een bewonersbrief en 
informatieavond.

STREMMING ZUIDERSTRAAT / 
BROUWERIJSTRAAT
Vanaf 15 april wordt het straatwerk in het 
eerste deel van de Zuiderstraat (tot huisnr. 35) 
en de Brouwerijstraat (tot huisnr. 6) vervangen. 
Dit betekent dat doorgaand verkeer tijdelijk niet 
mogelijk is. Winkels blijven bereikbaar en de 
Havenweg wordt tijdelijk in twee richtingen 
gebruikt. Wij verzoeken u extra rekening te 
houden met overige weggebruikers en 
bouwverkeer.

AANBRENGEN DAMWANDEN
Vanaf 11 maart wordt gestart met het aanbrengen van 
damwanden op de Blink ten behoeve van de nieuwe 
havenkom. Om de overlast tijdens het aanbrengen zo 
klein mogelijk te houden worden de damwanden niet 
aangebracht door middel van heien, maar door middel 
van trillen op een hoge frequentie.

De Havenweg wordt als enige transportroute gebruikt om 
de materialen naar de bouwlocatie te brengen. Omdat de 
winkels bereikbaar blijven wordt de Havenweg tijdelijk een 
tweerichtingsweg. Houdt u er daarom rekening mee dat 
de parkeersituatie aan de Havenweg tijdelijk wordt 
gewijzigd naar langsparkeerplaatsen. 
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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. U kunt ook 
contact met ons opnemen via het contactformulier op 
onze projectwebsite of via info@deblinkuithuizen.nl




