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Start werkzaamheden Oranjepark

Beste bewoner van Oranjepark,

We werken al langere tijd aan de herinrichting van uw buurt. lnmiddels is de aannemer bekend:AW Groep

uit Lisse, een bedrijf met veel ervaring op dit gebied. Dit betekent dat we nu starten met de laatste fase
van het project: het aanbrengen van de definitieve bestrating en vervangen van slecht groeiende bomen.
ln een deel van de wijk start het werk volgende week al. ln deze brief vertellen we u daar meer over.

Beperken van overlast
De werkzaamheden zullen in totaal ongeveer 14 maanden duren. We willen de overlast

voor u zoveel

mogelijk beperken. Daarom werkt de aannemer gefaseerd en eerst in de ene helft van de wijk en daarna in
de andere helft. De werkzaamheden starten in de week van 29 juni 2020in het zuidelijk deelvan de wijk

tot eind van dit jaar. Begin 2021 start de aannemer in de overige straten.
Het zuidelijk deel van de wijk bestaat uit de volgende straten:

en duren daar naar verwachting

-

Terweeweg (gedeelte Prins Hendriklaan

-

Nassaulaan);

Prins Hendriklaan;
Julianalaan;
Sportmanstraat;

willem de Zwijgerlaan (gedeelte tussen de Terweeweg en Koninginnelaan);
Koninginnelaan (gedeelte Prins Hendriklaan en Willem de Zwijgerlaan).

Wilt u weten wat de planning is voor uw straat? Op www.oegstgeest.nlloranjepark vindt u de planning en
tekeningen die bij dit project horen. Houd er rekening meer dat de planning kan veranderen, bijvoorbeeld
door weersomstandigheden. we zullen deze webpagina daarom steeds updaten.
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Verschillende werkzaamheden

juni 2020. U moet dan denken aan het
kappen van bomen en het venruijderen van paaltjes. Vanaf de week van 10 augustus 2020 wordt de
definitieve bestrating aangebracht. ln het najaar van 2020 worden ook de eerste nieuwe bomen geplant.
De voorbereidende werkzaamheden starten in de week van 29

ln augustus 2019 kon u via een vragenlijst de boomsoorten kiezen voor uw straat. De bomen waar u uit
kon kiezen, zouden volgens ons bomenbeleid (de juiste boom op de juiste plaats) allemaalgoed passen in
uw straat. We hanteren daarom het systeem 'meeste stemmen gelden'. De uitkomsten vindt u op

www.oegstgeest.nlloranjepark. Ter aanvulling: in de Naussaulaan, Ïenrreeweg en de Mauritslaan wordt
dezelfde boomsoort geplant als de soort die wordt behouden.
PrakÉische zaken en bereikbaarheid

Wilt u beplanting die over de openbare weg hangt (trottoir, fietspaden en wegen) snoeien of venrrijderen
voordat de werkzaamheden starten? Tijdens de herinrichting is de straat over de gehele breedte
opgebroken. Parkeer uw auto dus ergens anders. We zorgen er natuurlijk voor dat uw woning bereikbaar
blijft voor hulpdiensten. De doorgang voor fietsers en voetgangers is mogelijk zover het werk het toelaat.
Voor autoverkeer is de omleiding aangeven met borden'
Als er in uw straat gewerkt wordt, kan het afual niet bij u voor de deur opgehaald worden. U kunt uw
huisafval dan aanbieden op de gebruikelijke ophaaldag aan het begin en eind van de straat.

Heeft u vragen? Bel ons op 14071
U bereikt ons maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.00 uur. Vraag naar André den Heijer of Ron
Kuijpers van team Beheer en Onderhoud.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders,
gr.,

Jos Lansbergen

teammanager Beheer en Onderhoud
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