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ERK AAM EDEN EN STREMMING HA EN EG
Vanaf 13 januari wordt gestart met het versterken van de 
bestaande kade langs de Havenweg. Hiervoor is het noodzakelijk 
om de Havenweg vanaf huisnummer 2 tot de nieuwe brug op 14, 
15 en 16 januari te stremmen. De voorliggende parkeerplaatsen 
zijn wel bereikbaar en het eenrichtingsverkeer in de Brouwerijstraat 
wordt tijdelijk opgeheven.  Op een later moment wordt dit deel van 
de Havenweg nogmaals gestremd om de bestrating te herstellen.  
Over de exacte uitvoeringsdatum en duur van de werkzaamheden 
wordt u nader geïnformeerd. Langs de Havenweg wordt in de 
komende periode ook een aantal bomen geplant.

Naast het herstel van de kade wordt bovenop de schanskorven een 
afdekker van natuursteen bevestigd zoals dit ook rondom de haven 
en bij brug de Snik het geval is.

BRUG SNIK
Brug De Snik is volledig gereed, met uitzondering van afrondende 
werkzaamheden ten aanzien van het verleggen van kabels door 
Ziggo. De brug blijft begaanbaar gedurende deze werkzaamheden. 

Sinds november 2018 werkt Avitec infra & milieu uit Nieuw-
Buinen in opdracht van de gemeente Het Hogeland aan de 
reconstructie van de Blink in Uithuizen, aanleg van nieuwe 
bruggen en de haven.

BLINK
De brug op de Blink is inmiddels klaar en in gebruik genomen 
en vormt nu de route om bij de Passage te komen. De 
voormalige fiets-/voetgangersbrug is inmiddels verwijderd. 
Begin maart wordt het definitieve asfalt op de brug 
aangebracht, dit is uitgesteld in verband met 
weersomstandigheden. 

Daarnaast is de havenkom met steiger bijna gereed. 
Binnenkort komt er een zitbank op de steiger en wordt er 
verlichting aangebracht. 

De komende weken wordt voornamelijk gewerkt aan het 
aanbrengen van het resterende straatwerk op plein Blink en 
aan beide zijden van de brug. 

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




