Werkzaamheden Kromslootpark - Zilverstrand
Onderwerp: Start werkzaamheden en inloopbijeenkomst
Geachte heer, mevrouw,
Reimert Bouw en Infrastructuur voert in opdracht van Staatsbosbeheer werkzaamheden uit in het
Kromslootpark en bij het Zilverstrand. Dit doen wij in samenwerking met J.P. Schilder B.V. Deze week hebben
wij een begin gemaakt met enkele voorbereidende werkzaamheden. Het Kromslootpark en Zilverstrand
worden heringericht. Het gaat om een vernieuwing van de bestaande sloten, bruggen en wandel- en
fietspaden, waarmee een betere doorgang ontstaat. Het doel is de natuurwaarden en de recreatieve
mogelijkheden van het gebied verder te vergroten.
Bereikbaarheid en omleidingen
De werkzaamheden duren ongeveer een jaar en worden in fases uitgevoerd. Een deel van onze
werkzaamheden bestaat uit het vernieuwen van de bruggen in het Kromslootpark. De bestaande bruggen op
de doorgaande wandelpaden en de bruggen in het fietspad door het park verwijderd en hiervoor komen
nieuwe in de plaats. Om zowel voor bezoekers als onze medewerkers de veiligheid tijdens deze
werkzaamheden te borgen, sluiten wij de doorgaande route over het Blanchardpad door het Kromslootpark
enige tijd af. Dit zal naar verwachting in november en december zijn. De bereikbaarheid van het gebied over
de bestaande infrastructuur wordt tijdens de afsluiting gegarandeerd door (tijdelijke aangelegde)
omleidingen, zoals ter plaatse aangegeven.
Informatiebijeenkomst
Op dinsdag 17 september organiseren wij een informatiebijeenkomst samen met Staatsbosbeheer. Deze vindt
plaats van 19:00 tot 21:00 uur in Kerkcentrum Goede Rede aan de Kerkgracht 60. Ons uitvoeringsteam is hier
aanwezig om een toelichting te geven op de werkzaamheden en de planning, fasering en omleidingen. Ook
beantwoorden wij uw vragen. De bijeenkomst is vrij toegankelijk, aanmelden is niet nodig.
Communicatie tijdens de werkzaamheden
Om ervoor te zorgen dat u altijd op de hoogte bent zetten wij de Reimert Omgevingsapp in. Hierop vindt u alle
informatie over de werkzaamheden. Gedurende dit gehele project blijven wij deze app updaten met actuele
informatie over de voortgang van de werkzaamheden. Scan onderstaande QR-code(s) om de app gratis te
downloaden of zoek op Reimert in de App Store of Google Play.

Bij vragen of meldingen kunt u ook contact opnemen met onze omgevingsmanager Sophia de Gooijer.

06 – 53 47 93 81
sdegooijer@ruim.nl

