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 Aan de bewoners van deze woning 

 

 

 

Beste meneer/mevrouw , 

 

Wij informeerden u in juni in onze 1e nieuwsbrief over de vernieuwing van de 

buitenruimte rondom het winkelcentrum, de Gravin Sabinastraat en de Marijkelaan. 

In deze 2e nieuwsbrief leest u het laatste nieuws over de voortgang van het project.  

 

Uitbreiding van het gebied van de werkzaamheden 

Wij gaven in de eerste brief aan dat wij de buitenruimte rondom het winkelcentrum, 

de Gravin Sabinastraat en de Marijkelaan vernieuwen. De Margrietlaan, de Irenelaan 

en een deel van de Tuinweg komen daar nu ook bij. 

 

Wij organiseren een informatieavond 

Samen met GKB Realisatie en andere belanghebbenden zijn wij druk bezig met de 

voorbereidingen van het werk. Tijdens een informatieavond op 12 oktober in De 

Eendrachtshoeve presenteren wij u het voorlopige ontwerp. De avond begint om 

19:00 en eindigt om 21:00. 

 

Fors gestegen kosten 

Helaas raakt de huidige hoge inflatie ook ons project en zijn de kosten voor de 

uitvoering van het werk fors gestegen. Wij proberen hier zorgvuldig mee om te 

gaan. Het gaat toch om gemeenschapsgeld, geld van ons allen. We zoeken naar 

besparingen, zonder de kwaliteit die we willen realiseren te verminderen. Een flinke 

uitdaging die we samen met GKB aangaan! 

 

Wie is er nu bij u in de buurt aan het werk? 

Aannemer A. Hak vervangt voor Waterbedrijf Evides en Netbeheerder Stedin diverse 

kabels en leidingen. Zij verwachten dat de werkzaamheden eind oktober gereed 

zijn.  

De Hoeksche Waard krijgt ook glasvezelinternet. E-Fiber legt in november 

glasvezelkabel (www.e-fiber/hoekschewaard.nl) in uw straat.   
  

Postbus 2003  

3260 EA Oud-Beijerland 

 

Bezoekadressen 

Kijk op www.gemeentehw.nl 

 

 14 0 186 | 088 - 647 36 47 

 info@gemeentehw.nl 

 www.gemeentehw.nl 
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Nieuwsbrief 

Wilt u na deze nieuwsbrief op de hoogte blijven van de vernieuwing van de 

buitenruimte rondom het winkelcentrum, de Gravin Sabinastraat, de Marijkelaan, de 

Margrietlaan, de Irenelaan en een deel van de Tuinweg? Wij hebben een digitale 

nieuwsbrief, waarmee wij u per e-mail informeren.  

Geef u op via sabinastraat@gemeentehw.nl. Uiteraard gebruiken wij uw gegevens 

alleen voor deze nieuwsbrief en verwijderen we die na afloop van het project. 

 

Heeft u nog vragen? 

GKB Realisatie verzorgt 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 
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