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over spits en afbijten
Zoals u ongetwijfeld heeft ervaren: we zijn begonnen!
Wij zijn Aannemingsbedrijf Timmer-Verzijl en momenteel
werkzaam in de Burgemeester de Bruïnelaan en de
Lindelaan-Oost. Middels nieuwsbrieven als deze willen
we u op de hoogte houden van onze vorderingen.
Hoe staan we er momenteel voor? Het eindresultaat
van de reconstructie is al grotendeels zichtbaar tussen
de Rotterdamseweg en de Julianastraat. Voorlopig
moet u het hier nog even doen met een eigen visualisatie van de nog te plaatsen bomen en lichtmasten,

Meer weten? Of wilt u reageren?

maar aan het eind van dit jaar zal het prachtige plaatje

Wij staan voor u klaar! Zoek online op de trefwoorden

compleet zijn. De werkzaamheden in de Prins Maurits-

‘reconstructie Bruïnelaan’ en u vindt onze website

straat en het Raadhuisplein zijn nagenoeg afgerond

en FaceBookpagina. Of download de BouwApp.

en ook in de Lindelaan zijn we reeds gestart.

Uiteraard kunt u ook persoonlijk met ons in contact

In oude straten tref je nogal eens onvoorziene zaken

komen. Uw omgevingsmanager Olivier van de Klippe

aan. De rioolstelsels en bodemstructuren blijken niet

is van maandag t/m donderdag tussen 10 en 11 uur

altijd aan de verwachtingen te voldoen. Zo ook bin-

aanwezig op ons projectkantoor aan de Lindelaan 36.

nen dit project. Ondanks alle voorbereidingen lopen

Daarnaast is hij bereikbaar per mail (klippe@timmer-

we hierdoor enige vertraging op bij de realisatie van

verzijl.nl) en telefoon (06-50 22 65 70). Ook kunt

het plan. Volgens onze huidige schema kunnen we

u contact opnemen met Hoofd Uitvoering Harmen

het project begin maart 2017 afronden.

Visser (HVisser@timmer-verzijl.nl / 06-50 22 62 83).

KAMERLINGH ONNESWEG 32
3316 GL DORDRECHT
078-618 13 22

KLIPPE@TIMMER-VERZIJL.NL
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Huidige fase

Wie was toch die burgemeester?
De aanleg van de Burg. de Bruïnelaan vindt
plaats rond 1917. Burgemeester de Bruïne
laat een laan aanleggen als verbindingsroute
tussen de Rotterdamseweg en het station.
Tijdens het begin van de ambtsperiode van
zijn opvolger Burgemeester Doorn (1917-1928)
wordt dit project voltooid.

en bedrijven waar hij zelf invloed heeft.

Op dit moment wordt er
primair gewerkt tussen
de Julianastraat en de
Emmastraat.
De volgende fase (3) is
tussen de Emmastraat
en de Lindelaan.

Veiligheid hoog
in het vaandel

De industrialisatie helpt Zwijndrecht voor-

Aan de veiligheid van u en onze

uit. Zo ontstaat er veel werkgelegenheid.

medewerkers hechten wij veel

Een aantal grote Zwijndrechtse bedrijven

waarde. Door middel van omlei-

is dan ook in deze tijd begonnen.

dingen, afzettingen en verkeersregelaars willen we hier positief

Bij zijn afscheid in 1917, na veertig dienst-

aan bijdragen.

jaren, wordt burgemeester De Bruïne een

Ook u kunt hieraan een bijdrage

Pieter de Bruïne is van 1877 tot 1917 burge-

monumentale straatlantaarn aangeboden.

leveren; mijd u het werkvak waar

meester van Zwijndrecht. Op het moment

Lange tijd doet de lantaarn dienst op de

mogelijk. Een blokje om duurt wat

van zijn aantreden is Zwijndrecht nog een

splitsing met de Rotterdamseweg, maar

langer, maar draagt bij aan de

eenvoudig tuindorp. De burgemeester

later wordt hij verplaatst naar het plantsoen

veiligheid en bovendien aan uw

vindt dat hier iets aan moet gebeuren en

bij de Julianastraat/Prins Bernhardstraat.

gezondheid!

voornemen is nog een reden: Buurman

Een ijdeltuit is Pieter de Bruïne wel. Hij

Heeft u desondanks toch iets on-

Dordrecht wil uitbreiden door Zwijndrecht

verandert niet voor niets zijn naam van

veiligs gezien? Geef het dan door

toe te voegen. De burgervader wil dit be-

De Bruine naar De Bruïne. Ook laat hij

aan uw omgevingsmanager. Zijn

letten door zelf te gaan industrialiseren.

zijn familiewapen op de watertoren plaat-

gegevens staan vemeld op de

Achter dit plan zit ook eigenbelang, De

sen. Toch heeft Zwijndrecht veel aan deze

voorzijde van deze nieuwsbrief.

Bruïne bezit namelijk veel grond in de om-

markante burgemeester te danken.

geving en verkoopt dit aan de gemeente

(bron: www.swaen.org)

wil het dorpje industrialiseren. Voor dit

Een project van

ontwerp & realisatie: Pincarel.nl
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