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STREMMING KRUISING
HAVENWEG -- J.COHENSTRAAT
Op 18, 19 en 20 november wordt de kruising Havenweg met de 
J.Cohenstraat gestremd. Tijdens de stremming wordt er een 
omleiding in werking gesteld via de Havendwarsweg. Op deze dagen 
wordt het bestaande asfalt verwijderd en wordt nieuw asfalt 
aangebracht. Na aanbrengen van het asfalt en nieuwe belijning is de 
Snik weer open voor doorgaand verkeer.

WERKZAAMHEDEN HAVENWEG
Na de jaarwisseling gaan we bezig met het versterken van de 
bestaande kademuur langs de Havenweg zodat deze de komende 
jaren weer in goede staat is. 
Om deze werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren wordt 
de Havenweg tijdelijk voor een deel gestremd. Wel blijven er ten alle 
tijden parkeerplaatsen beschikbaar. De exacte datum van deze 
stremming wordt nog bekend gemaakt. Ten behoeve van de 
bereikbaarheid is ervoor gekozen deze werkzaamheden niet in de 
decembermaand uit te voeren.

BRUG SNIK
Brug De Snik is bijna gereed. Op dit moment wordt de bestrating 
rondom de brug aangebracht zodat op 19 november asfalt kan 
worden aangebracht. In diezelfde week wordt de brug open gesteld 
voor zowel gemotoriseerd verkeer als fiets- en voetgangers. De 
tijdelijke loopbrug wordt dan verwijderd en de huidige verkeers- 
omleidingen komen dan te vervallen.

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.

PLEIN BLINK
Het eerste deel van de haven is voltooid. Een groot deel van 
het plein is inmiddels voorzien van verlichting en is 
begaanbaar. Binnenkort worden de bomen in het boomvak 
geplant en wordt de verlichting in de haven aangebracht. 

BRUG DE BLINK
De werkzaamheden aan brug De Blink verlopen volgens 
planning. Op dit moment wordt de verbinding met de haven 
gemaakt en deze week wordt het brugdek geplaatst. De brug 
is voor de kerst klaar. Daarna wordt de bestaande fiets-/
voetgangersbrug aan de Havenweg verwijderd.

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




