
 

Beste meneer/mevrouw,  

 

In 2020 hebben we u geïnformeerd over de vernieuwing van een deel van de Gravin Sabinastraat en 

Marijkelaan. U kon aangeven wat u belangrijk vindt bij de herinrichting. Wij danken u hartelijk voor uw 

inbreng. In deze brief leest u meer over de stand van zaken van het project en hoe u zich kunt inschrijven 

voor de nieuwsbrief.  

 

De vernieuwing van de Gravin Sabinastraat e.o. is begonnen!  

De uitwerking heeft door de corona pandemie stilgelegen. We pakken de draad nu weer op. GKB 

Realisatie uit Barendrecht ontwerpt samen met ons de openbare ruimte. Hierin nemen we de eerder bij u 

opgehaalde ideeën mee. Binnenkort informeren we u verder over het ontwerp. Uiteraard zijn we erg 

benieuwd naar uw mening over de plannen.  

 

We richten de Marijkelaan en Gravin Sabinastraat opnieuw in. Voor de Gravin Sabinastraat betreft dit het 

gedeelte vanaf de Tuinweg t/m het winkelcentrum, inclusief het winkelplein en de trap aan de 

Dorpsstraat.  

We vernieuwen en verbeteren niet alleen de bovengrondse openbare ruimte, maar ook de riolering. Zo 

zijn we beter voorbereid op de gevolgen van de klimaatverandering, zoals  droogte, maar ook heviger 

neerslag.  

 

Planning  

We beginnen met terreinmetingen en verkeerstellingen. Dit zijn belangrijke gegevens voor het ontwerp. 

De uitvoering door GKB start begin 2023. Tot die tijd maken we het ontwerp, overleggen met u als 

bewoners etc.  

 

Ook Evides Waterbedrijf, Stedin Netbeheer, KPN en E-fiber gaan aan het werk  

Tot november 2022 voeren deze nutsbedrijven werkzaamheden uit aan hun kabels en leidingen. Dit zijn 

voorbereidingen voor de herinrichting van de straat. Wanneer deze werkzaamheden gevolgen voor u 

hebben, informeren deze bedrijven u rechtstreeks.   

 

Meldt u aan voor de e-mail nieuwsbrief   

Wij houden u graag met korte e-mail nieuwsbrieven op de hoogte over het project. Meldt u daarom aan 

via sabinastraat@gemeentehw.nl. Uiteraard gebruiken wij uw gegevens alleen voor deze nieuwsbrief en 

verwijderen we deze na afloop van het project.   

 

GKB verzorgt vanaf nu de communicatie over dit project  

Zij versturen bijvoorbeeld de uitnodigingen voor inloopavonden en de andere informatie over het 

project. Stel uw vragen aan Theo Vermeulen, omgevingsmanager van GKB. U bereikt hem via 

theo@gkbgroep.nl of 06-10249415.   

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

namens burgemeester en wethouders,  

 

Henri van der Glas   

Senior projectleider Civieltechniek 


