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Geachte bewoners, 

 
Graag informeer ik u over werkzaamheden die momenteel worden uitgevoerd of binnenkort in 

uw woonomgeving starten.  

 

 

 
 

Groenstrook Karimunstraat (1) 

Bewoners van de Karimunstraat hebben er even op moeten wachten maar intussen zijn we 

gestart met het aanleggen van de wadi en groenstrook in de Karimunstraat.  Het ontwerp 

daarvan hebben we vorig jaar gemaakt in samenwerking met de bewoners.  De vorm wordt al 

zichtbaar en zodra het plantseizoen over enkele weken start worden ook de beplanting en het 

overige groen aangebracht.  

 

Afronden Het Verborgen Geheim(2) 

Fase 7 van Het Verborgen Geheim (Dir. De Gelderstraat/Karimunstraat) is zo goed als gereed. 

Dat betekent dat we de stoepen en het wegdek definitief aanleggen.  Voor de 

bouwvakvakantie zijn we gestart met het vervangen van riolering in de  

 Directeur De Gelderstraat en de Victorieuxstraat. Momenteel wordt in deze 2 straten de 

nieuwe bestrating aangelegd. Na deze werkzaamheden, zal ook de bestrating in de Van 

Kinsbergenstraat en het deel Victorieuxstraat richting de Eemhavenweg worden voorzien van 

de nieuwe, definitieve bestrating. We geven met borden de omleidingsroutes aan. Wij beseffen 
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dat u last heeft van deze werkzaamheden. We verwachten het werk binnen twee max. drie 

weken af te ronden.  

 

Laatste fase van Het Verborgen Geheim(3) 

Binnenkort start Van Omme & De Groot met de laatste fase van Het Verborgen Geheim op de 

plek van de oude gymzaal.  Eerst zal het binnenterrein worden aangelegd en na de 

kerstvakantie zullen de woningen die parallel aan de Eemhavenweg komen, worden gebouwd. 

Aansluitend laten we vanuit de gemeente de buitenruimte op de parallelweg van de 

Eemhavenweg aanleggen.  

 

Circulaire woningen (4) 

Het is de bedoeling dat op het laatste kavel aan de Heysekade een blokje circulaire woningen 

komt. De gemeente is met de beoogde ontwikkelaar hierover in gesprek. Start van de bouw 

wordt voorzien begin volgend jaar.  

Momenteel ligt daar nog een hoop grond die vrij is gekomen bij de aanleg van de wadi. Deze 

grond is gekeurd en als de resultaten hiervan bekend zijn, wordt deze grond naar de juiste 

opslag- of verwerkingslocatie gebracht.  

 

Heysekade(5) 

Ontwikkelaar Inspire start binnenkort met de bouw van een blokje woningen aan de 

Heysekade.  

 

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Ria van der Linde 

Projectmanager  


