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De Torensteepolder in Numansdorp

Beste lezer,
U bent geabonneerd op de nieuwsbrief Torensteepolder Numansdorp. Wij
informeren u op deze manier regelmatig over de woningbouw, het verkeer en
andere onderwerpen in en om de Torensteepolder. Op onze website vindt u eerder
verzonden nieuwsbrieven. Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Dan kunt u
zich onderaan deze pagina afmelden.

Stel ons uw vragen
Hieronder ziet u de eerste bewonersvragen.
Vragen bewoners:
Mogen wij vrij wandelen op de Landgoederen?
Antwoord: Een landgoed is het private eigendom van de landgoed eigenaar. De
eigenaar moet een plan maken om een deel van het perceel toegankelijk te maken
voor wandelars.
Overlast kruising Torensteelaan – Schuringsedijk
Antwoord: Er slaan op de kruising nog steeds mensen linksaf de Torensteelaan op.
Wij hebben betonblokken geplaatst om het afslaan van het verkeer te voorkomen.
Komen er ook seniorenwoningen in de Torensteepolder?
Antwoord: Momenteel bouwt Bolton Bouw in opdracht van Midstate in De Meent 17
seniorenwoningen. Deze woningen zijn al verkocht. In De Dreef komen geen
seniorenwoningen. De Torensteepolder is nog niet af en voor het vervolgplan
bespreekt de gemeente het toevoegen van seniorenwoningen met Midstate.
Stel ons ook uw vragen per e-mail!

De Meent
Kort na de bouwvakantie levert Bolton Bouw de eerste woningen van de tweede
fase van De Meent op. Voor de oplevering legt zij de trottoirs voor de woningen
zoveel mogelijk aan. De overige inrichting volgt in het voorjaar van 2023. Dit om
schade aan de openbare inrichting door verhuiswagens, aannemers, hoveniers en
overige klusbedrijven te voorkomen. Uiteindelijk wil iedereen voor de langere
termijn een mooie straat!

Opbreken weg
Over enkele weken begint Kuipers Infra aan het riool op de Torensteelaan ter
hoogte van De Meent tussen de Kardemon en de inrit van de bouw voor De Meent
II. Zij wachten nu nog op de vergunning van het waterschap. Tijdens deze
werkzaamheden liggen er stalen rijplaten naast de Torensteelaan, zodat het
verkeer om de werkzaamheden heen kan rijden. Doorgang op de Torensteelaan
blijft hiermee mogelijk. U kunt wel hinder ervaren door de werkzaamheden. Wij
hopen op uw begrip.

Schapen
De schapen zijn weer terug op het Welkerpad. Ze waren weggehaald, omdat er
een giftig onkruid in het gras was gevonden. Dat probleem is nu verholpen en de
schapen kunnen er weer grazen.

Asfalt
Het bouwrijp maken van De Dreef is bijna klaar. De kabels en leidingen van de
nutsbedrijven en de riolering zijn aangebracht. Kuipers Infra hoeft op … september
alleen de asfalt bouwweg nog aan te brengen. Samen met deze werkzaamheden
herstelt Kuipers de opbreking bij De Meent in De Torensteelaan, de wortel schade
aan het fietspad bij de kruising van de Ambachtsheerenlaan, het fietspad tussen
de landgoederen waar de duiker is aangebracht en krijgt de rijbaan op het eiland
Kolonel asfalt.

Vragen en opmerkingen
Heeft u nog algemene vragen, suggesties of organiseert u wat in de
Torensteepolder? Geef het aan ons door via het e-mail
adres torensteepolder@gemeentehw.nl.
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