NIEUWSBULLETIN
MAART 2019

TIJDELIJKE MAATREGELEN I.V.M. PLAATSING VAN HET NIEUWE TOILETGEBOUW
Zeer binnenkort wordt er een begin gemaakt met de werkzaamheden ter realisering van een nieuw
toiletgebouw op ons haventerrein. Voor een vlotte afwerking en ter voorkoming van ongewild
ongemak voor de leden dienen er een aantal belemmerende maatregelen genomen worden,
waarover de Commissie Onderhoud & Techniek u hierbij nader informeert.
Wegens noodzakelijke transportmogelijkheden en grond- en straatwerk kan er tijdelijk niet in een
bepaald gebied worden geparkeerd volgens de hieronder geplaatste illustratie:

De commissie zal een rood-wit lint spannen om het niet toegankelijke gedeelte te markeren. De
kruiwagens voor de te verplaatsen bagage zullen tegen het hek geplaatst worden waar nu de
vuilcontainers staan.
Ter informatie geven wij het volgende geplande tijdschema, waarvan de realiteit mogelijk wel kan
afwijken:
23 maart zal het oude toiletgebouw worden losgekoppeld van water, elektra en riolering.
Dan zal er ook een DIXI worden geplaatst, zodat de natuurlijke aandrang ook welvoeglijk kan
worden afgewerkt;

25 maart wordt het oude toiletgebouw verwijderd en afgevoerd;
In de dagen daarna worden de bestaande leidingen van het oude toiletgebouw uitgegraven;
30 maart is het Zomerklaarmaken van de haven (zelfwerkzaamheid) en dan zal het hele
parkeerterrein worden afgesloten;
1 april start de firma Van Raay met de grondwerkzaamheden om de locatie klaar te maken waar
het nieuwe toiletgebouw zal komen te staan;
7 april wordt het loophek weggehaald om ruimte te maken voor het transport van het nieuwe
toiletgebouw, waardoor ons terrein t/m 8 april niet afgesloten zal zijn;
8 april wordt het nieuwe toiletgebouw geplaatst;
9 april worden de aansluitingen op de gemeentelijke voorzieningen gerealiseerd;
10 april gaan de stratenmakers aan de slag om het terrein rond het toiletgebouw in orde te maken.
Dat kan in totaal twee weken duren, mede afhankelijk van de weersomstandigheden;
18 april wordt de DIXI opgehaald en is het nieuwe toiletgebouw gebruiksklaar!!!
Met dank voor de aandacht en vriendelijke groet,
Dirk van Loo
namens de commissie

