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Volop aan het werk
op het Stationsplein
Sinds afgelopen maart is Boskalis Nederland gestart met
de voorbereidende werkzaamheden voor de realisatie
van de nieuwe ondergrondse fietsenstalling en de
herinrichting van het Stationsplein en de Stationsweg.
Er zijn op diverse plaatsen rioleringen vervangen, de
bushalte plateaus zijn verwijderd en opnieuw bestraat
en de werkzaamheden ter voorbereiding op de realisatie
van de bypass ten behoeve van de bereikbaarheid van
het station zijn gestart.
Vanaf donderdag 16 mei is het Stationsplein afgesloten
voor gemotoriseerd verkeer. Tijdens de bouw van de
ondergrondse fietsenstalling is het gehele Stationsplein
werkterrein. Nu het Stationsplein voor gemotoriseerd
verkeer is afgesloten, wordt het bouwterrein verder gereed
gemaakt voor de realisatie van de bouwkuip op een later
moment. Zo worden er op diverse plaatsen beton, kabels
en leidingen verwijderd en gaat Boskalis Nederland verder
met het vervangen van rioleringen op het Stationsplein en
de Oosterlaan. De verwachting is dat in de zomervakantie
gestart wordt met het aanbrengen van de CSM-wand die
nodig is om de bouwkuip te realiseren.
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Bereikbaarheid station
Voor voetgangers en fietsers blijft het station bereikbaar. Het
autoverkeer ondervindt wel hinder van deze afsluiting. De
Westerlaan, Oosterlaan en de Terbochstraat zijn doodlopend:
het Stationsplein is niet per auto bereikbaar. De Westerlaan
blijft vanaf de Stationsweg bereikbaar. Voor auto’s geldt hier
eenrichtingsverkeer. Gedurende de werkzaamheden is in de
Terborchstraat tweerichtingsverkeer toegestaan.
BouwApp
Via de BouwApp kunt u de ontwikkelingen tijdens de bouw
van de ondergrondse fietsenstalling en de herinrichting van
het Stationsplein en de Stationsweg op de voet volgen.
Om het project te volgen, neemt u de volgende 5 stappen:
• Download de BouwApp gratis in de appstore
• Ga naar ‘zoek project’
• Zoek op ‘Stationsplein Noord & ondergrondse
fietsenstalling’
• Selecteer het project
• Klik op ‘Toevoegen aan favorieten’
Elke keer als er een bericht wordt geplaatst in de BouwApp,
komt er direct een berichtje (notificatie) op uw smartphone
of tablet. Zo bent u altijd goed op de hoogte.

Projectkantoor
Naast het bouwterrein op het Stationsplein heeft Boskalis
Nederland een kantoor ingericht waar circa 20 personen
achter de schermen werken aan dit grote bouwproject. Denk
hierbij aan het ontwerp van de ondergrondse fietsenstalling
en de openbare ruimte en de voorbereiding op de realisatie
van de bouwkuip.
Informatiecentrum Boskalis Nederland
Voor belangstellenden is elke woensdagmiddag van 14.30
tot 16.00 uur een informatiecentrum geopend in het kantoor
van Boskalis Nederland aan het Stationsplein 14a. Tijdens de
openingstijden van het informatiecentrum kunt u zonder
afspraak binnenlopen.

