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Geachte heer / mevrouw,
Zoals u inmiddels gemerkt heeft, is de uitvoering van het project “Reconstructie Develpoort” in
volle gang.
In Fase 2, Pieter Zeemanstraat richting A16, wordt vrijdag 30-10 geasfalteerd en worden
zaterdag 31-10 de bomen gepland in de middenberm.
In Fase 3A, de A. van Leeuwenhoekstraat, zal zaterdag 7-11 het nog openliggende weggedeelte
worden geasfalteerd en worden aansluitend de trottoirs en parkeervakken aangebracht.
Wat gaat er gebeuren in fase 3B?
In Fase 3B, de Lorentzstraat vanaf de rotonde nabij A16 tot en met de Christiaan Huygenstraat,
gaan we de riolering, de bestrating en de asfaltverharding vervangen.
In verband met deze werkzaamheden is de Lorentzstraat tussen de rotonde en de Christiaan
Huygenstraat afgesloten voor alle verkeer.
Wanneer gaat het gebeuren?
Fase 3B staat gepland van maandag 2 november 07:00 uur t/m zaterdag 7 november 22:00 uur.
Wat betekend dat voor u?
Verkeer van en naar bedrijventerrein Develpoort, alsmede doorgaand verkeer op de
Lorentzstraat zal worden omgeleid met behulp van bebording.
Om het werk in deze korte periode af te krijgen, is het niet uitgesloten dat we wat langere
werkdagen moeten maken.
En daarna?
De volgende fase, Fase 4, betreft het gedeelte parallelrijbaan van de Lorentzstraat tussen de
Christiaan Huygensstraat en Snelliusstraat. In deze fase wordt eveneens riolering en bestrating
vervangen. De uitvoering van deze fase staat gepland tot aan de kerstvakantie. Gedurende deze
fase worden er geen omleidingen voor het verkeer ingesteld.

Vragen, opmerkingen en/of klachten:
Onze uitvoerder Rogier Plug is dagelijks op het werk. Hem kunt u altijd even aanspreken bij
directe vragen of informatie over de dagelijkse gang van zaken.
Daarnaast kunt u ook contact opnemen met onze omgevingsmanager. Olivier van de Klippe.
Olivier is per E-mail bereikbaar via klippe@timmer-verzijl.nl.
Onze omgevingsmanager is van maandag t/m donderdag tussen 13.00 en 16.00 uur aanwezig in
ons kantoor in bedrijvengebouw ‘Develpoort’ aan de H.A. Lorentzstraat 4. 1e etage
Buiten werktijden kunt u, ingeval van een klacht of calamiteit, contact opnemen met ons
calamiteitennummer 0800-8702020.
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