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IN DEZE EDITIE:

De eerste klap is een daalder waard

even voorstellen: de omgevingsmanager

De eerste klap is
een daalder waard
Het is zover. We zijn begonnen. Het begin van een fraaie
reconstructie in het unieke Zwijndrechtse Develpoort.
Alle voorbereidingen zijn getroffen, buurt en bewoners
zijn ingelicht en de laatste succesvolle inloopavond is
geweest. Veel bewoners zijn langsgekomen om zich te
laten informeren of vragen te stellen. Wij hebben dit als
zeer prettig ervaren en geven hier graag een positief
vervolg aan. Kortom, tijd om in actie te komen.

P. Zeemanstraat weer is opengesteld voor verkeer.
Na deze werkzaamheden is hiermee een gedeelte
van fase 1 is afgerond.

En die actie is reeds een feit. Donderdag 24 september
zijn we gestart met de aanleg van het opslagterrein.

Bezoekers van de inloopavond die het vragenformu-

De week daarop is gewerkt aan de P. Zeemanstraat,

lier hebben ingevuld worden -of zijn reeds- bezocht

het parkeerterrein van de H. Kamerlingh Onnesstraat

door onze omgevingsmanager. Wenst u alsnog een

en restaurant Sushi Zhu. Op vrijdag 2 oktober is

bezoek, voor bijvoorbeeld een kostenopgave voor

gestart met de aanleg van de deﬁnitieve asfalt-

aanvullende werkzaamheden? Neemt u dan contact

verharding en de belijning waarna in de middag de

op met dhr. Van de Klippe (z.o.z.).

KAMERLINGH ONNESWEG 32
3316 GL DORDRECHT

078-618 13 22

KLIPPE@TIMMER-VERZIJL.NL

WWW.TIMMER-VERZIJL.NL

In oktober wordt gewerkt
aan de P. Zeemanstraat.

Huidige fase: 1 2
De volgende fase (3) is o.a.
rondom de Margrietschool.

Even voorstellen:
De omgevingsmanager
Communicatie met bewoners en bedrijven bij Infrastructurele projecten als in Develpoort is een belangrijk
onderdeel in de werkwijze van Timmer-Verzijl.
Omdat het project in Develpoort een complexe operatie
is, is besloten een omgevingsmanager aan te stellen.
Deze manager vormt de schakel tussen de omgeving
en het projectteam en neemt tevens een deel van de
taken van de uitvoerder op zich.
Tijdens de realisatiefase van het project heeft de

staat van dienst en ruime ervaring op het gebied van

aannemer te maken met veel aandachtspunten.

infrastructurele projecten. Dhr. Van de Klippe infor-

Denk aan wegafzettingen, communicatie met belang-

meert alle belanghebbenden tijdig, beantwoordt hun

hebbenden, veiligheid, ﬂora, fauna en zoveel meer.

vragen en overlegt indien nodig met de uitvoerenden.

Met omgevingsmanagement is dit alles goed te
stroomlijnen en wordt overlast en vertraging tot een

Dhr. Van de Klippe houdt kantoor in het informatie-

minimum beperkt.

centrum aan de H.A. Lorentzstraat 4 (eerste etage,

De omgevingsmanager in Develpoort is Olivier van

ma-do van 13.00-16.00 uur) en is tevens bereikbaar

de Klippe. Binnen Timmer-Verzijl heeft hij een lange

via klippe@timmer-verzijl.nl.

Een project van

ontwerp & realisatie: Pincarel.nl

TIMMER-VERZIJL B.V.

