Vrijdag 9 augustus 2019

Buurtbericht

Omgeving HN-locatie

Start voorbereidingen bouw woningen HN-locatie
De vrijliggende grond op de hoek van de
Herenstraat en de Noordstedeweg is
bestemd voor nieuwe woningen.
Ontwikkelaar Blauwhoed gaat hier een
appartementencomplex met openbare tuin
en ondergrondse parkeergarage bouwen.
Nu de nodige procedures zijn doorlopen en
de vergunningen zijn afgegeven, kan de
plek bouwrijp gemaakt worden. Met dit
buurtbericht informeren wij u graag over
de werkzaamheden en de verkeersmaatregelen.
Wat gaan we doen?

Het grootste deel van het bouwrijp maken van
het terrein bestaat uit het verleggen van kabels
en leidingen. Daarnaast worden de bomen
gekapt. Na de bouw komen weer bomen en
groen terug. De werkzaamheden starten in de
week van 26 augustus a.s. en duren ongeveer
tot maart 2020. In die zes maanden wordt de
plek afgesloten, inclusief de weg tussen de
Noordstedeweg en Karwei. Het verkeer wordt
omgeleid via de meest logische route. Als na de
zes maanden de bouw van de appartementen
begint, heeft het verkeer weer gewoon
doorgang.

Tijdelijke parkeerverboden voor veiligheid fietsers

Bereikbaarheid parkeergarage Stadshuis

De Herenstraat is een belangrijke fietsroute voor
scholieren. Door de omleiding fietsen er straks per
dag zo’n 20.000 fietsers over de Noordstedeweg.
Voor de veiligheid van deze fietsers wordt de
in/uitgang van parkeergarage Stadshuis vanaf de
Noordstedeweg ook zes maanden afgesloten.
De ingang aan de kant van de
Nachtwachtstede/Zuidstedeweg blijft open.
Waar kunt u terecht voor meer informatie?

Arie Versteeg, toezichthouder van de gemeente, is
aanspreekpunt voor de uitvoering van de
werkzaamheden. Hij is vanaf 19 augustus bereikbaar
via telefoonnummer 030-7524022 of per e-mail:
a.versteeg@nieuwegein.nl

Hoe gaan we het aanpakken?

Er wordt gestart met de aanleg van tijdelijke
omleidingsroutes. Daarna wordt het terrein
afgezet met bouwhekken, zodat er veilig
gewerkt kan worden.
Omleidingsroutes

Er komen twee omleidingsroutes. Eén voor
auto’s, brommers en de bevoorrading van de

Voor algemene informatie over het bouwrijp maken
van de HN-locatie kunt u contact opnemen met
Paul Jansen, projectleider van de gemeente.
Hij is bereikbaar via telefoonnummer 030-6071290 of
per e-mail: p.jansen@nieuwegein.nl
Wilt u meer weten over de woningen die straks
gebouwd worden op de HN-locatie? Kijk dan op de
website www.pointofviewnieuwegein.nl

bedrijven. En één voor fietsers en voetgangers.
Op de tekening op de achterkant van dit bericht
ziet u hoe de routes lopen. Op sommige
plekken langs de omleidingsroute komt een
parkeerverbod voor auto’s voor de veiligheid
van fietsers die de omleidingsroute volgen.
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