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Waarover je leest
in deze nieuwsbrief

Het werk tot nu toe
 

Een archeologische vondst dreigde op 1 april de planning in de
war te gooien.

Dit is de eerste nieuwsbrief die we de komende tijd over het
werk op de Deel zullen versturen. Elke keer een korte update
voor omwonenden en ondernemers op en rond de Deel. Over
de werkzaamheden, de planning en belangrijke mijlpalen.
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Het werk tot nu toe

 

In februari zijn we van start gegaan met het kappen van
een aantal grote bomen. Dat was nodig om  kabels en
leidingen te verleggen. Voordat het parkeerterrein en
naastgelegen terreinen konden worden opgebroken
moesten de fietsenstallingen worden verplaatst. Alle eer
voor de beheerders van de fietsenstallingen die dit in
goede banen wisten te leiden.
 
4 maart begon het grote opruimwerk van het
parkeerterrein. Met groot materieel werd in een razend
tempo een groot deel van het parkeerterrein boven- en
ondergronds opgeruimd. Het aanbrengen van een
zogenaamd regenwaterriool was de volgende stap. Ook dat
zit er volgens planning in.
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Eind maart leek de
planning compleet
verkeerd te gaan
door een
archeologische
vondst….. . . . . . . . 1 april!!
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Onder de grond

Ondertussen is er hard gewerkt aan het realiseren van een
aantal nieuwe parkeerplaatsen aan de Koningin
Julianastraat, deze werkzaamheden zijn naar voren
gehaald zodat er zo snel mogelijk parkeergelegenheid kon
worden gecreëerd in de periode dat het grote
parkeerterrein deels niet in gebruik is. Deze parkeerplaats
is inmiddels klaar en in gebruik.

Niet altijd is zichtbaar waarom het werk veel tijd kost. Een
groot deel van de werkzaamheden vindt plaats voordat het
door het uiteindelijke wegdek aan het zicht wordt
onttrokken. Een van die dingen is de ondergrondse
wateropslag. Met deze opslag wordt een extra
watervoorraad aangelegd die het toekomstige groen moet
voorzien van voldoende water. Ook als het wat langer
droog is zoals vorig jaar.

Eerste stenen gelegd
De eerste steen op de grote Deel
ligt er in. Op 7 mei legde
wethouder Wiemer Haagsma als
een volleerd stratenmaker de
eerste van de 1.2 miljoen stenen
die op de deel worden gelegd.

Wiemer Haagsma in zijn rol als stratenmaker

Water wordt in de ondergrondse opslag bewaard.

Stranddag op De Deel
Nu de Deel voor een groot gedeelte nog bestaat uit zand 
organiseert de gemeente op zaterdag 8 juni van 13.00 tot 17.00 uur een stranddag

Update horecapaviljoen
Over het horecapaviljoen kunnen
we melden dat we momenteel
met een drietal partijen
dialooggesprekken voeren. Die
zijn bedoeld om samen met hen
vast te stellen of er voldoende
basis is om daadwerkelijk een
ontwikkelplan op te stellen. We
verwachten voor de zomer
bekend te maken of en zo ja wie
het paviljoen gaat realiseren.

op de Deel. De Deel wordt dan omgetoverd in een echte beachclub. Er is een zandkastelenwedstrijd
voor basisschoolkinderen. Loungen doe je met de voeten in het zand in een van de loungebanken
of aan een statafel. Natuurlijk met loungemuziek op de achtergrond. Voor de kinderen is er gratis
ranja van ’t Voorhuys waar je ook terecht kunt voor een hapje en een drankje. 
En wil je zien hoe het er van bovenaf uitziet? De Poldertoren is ook open van 13.00 tot 17.00 uur.



Poldertoren open
De werkzaamheden op de Deel altijd al eens
van bovenaf willen zien? Dat kan! De
Poldertoren is vanaf donderdag 16 mei om de
twee weken open van 13.00 uur tot 15.00 uur.
In de schoolvakantie is de toren elke
donderdag open. De toegang is gratis. Voor
meer informatie en groepenbezoek: 
Fennita Hilberink 
0527 63 39 11
f.hilberink@noordoostpolder.nlPlanning

Het werk ligt goed op schema. We verwachten
dat de bestratingswerkzaamheden op de grote
Deel in september zijn afgerond. Daarna gaan
we verder met het planten van de bomen en
het groen. Het werk op de kleine Deel begint na
de bouwvakvakantie. Dat verwachten we in
januari 2020 af te ronden. Daarmee worden de
werkzaamheden dan helemaal afgerond. Het is
fijn om te ervaren dat vanuit de omgeving geen
enkele wanklank komt en  de samenwerking in
zijn geheel is erg prettig is.

Vragen en antwoorden
Op de begane grond van de Poldertoren
hebben de gemeente en aannemer Faber een
kantoorruimte ingericht waar u terecht kunt
met vragen en opmerkingen. Jacob Huizenga
en Noelle Snippe zijn daar regelmatig
aanwezig om u te woord te staan.

Bomen Lindelaan
De weg moest dicht om een grote kraan de ruimte te
geven om drie grote bomen te plaatsen langs het
Lindenlaantje. Een heel spektakel. De bomen
moesten worden verplaatst van de andere kant van
het centrum naar het laantje langs de Deel. In
samenwerking met de Bomenbank werd deze klus
binnen een dag geklaard.

Met een grote kraan worden de bomen op hun nieuwe plaats gezet.



Deze nieuwsbrief is een uitgave van gemeente Noordoostpolder. 
Artikelen mogen met bronvermelding vrij worden gebruikt.


