Bewoners Oudeschild
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TX-002358

Dries Hof
Doorkiesnummer
06-51195540

Onderwerp

Werkzaamheden
Oudeschild

Geachte bewoner,
De dijk op Texel voldoet niet meer aan de huidige eisen en wordt de komende jaren versterkt, zodat
de Tesselaars de komende jaren weer veilig achter de dijk kunnen wonen. De Combinatie Tessel
heeft de opdracht van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gekregen deze
werkzaamheden de komende jaren uit te voeren.
Vorig jaar zijn we gestart met de voorbereidende werkzaamheden voor de werkzaamheden in
Oudeschild. Op dit moment worden door de netbeheerders de kabels en leidingen verlegd. Vanaf
volgende week gaan we echt van start met de werkzaamheden aan de dijk. We starten maandag 10
april met het afgraven van de kop van de dijk vanaf de IJsdijk tot Hotel Havenzicht en de grond
transporteren we naar de Schilderweg. Meer gedetailleerde informatie over de werkzaamheden kunt
u terugvinden op onze website: www.combinatietessel.nl (presentatie tweede bewonersavond
Oudeschild).
Verkeersmaatregelen
Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren is het noodzakelijk om tijdelijke verkeersmaatregelen
te nemen.
18 april – augustus
•
•
•
•

Laagwaalderweg /
Barentszstraat afgesloten
Doorgaand verkeer via de
Haven
Heemskerckstraat via trap
bereikbaar voor
voetgangers
Langs de Barentszstraat
wel toegankelijk voor
voetgangers

Hoogheemraadschap

T 072-582 8282

Combinatie Tessel

Hollands Noorderkwartier

F 072-582 7010

Samen voor Sterk

T 06 51195540

Postbus 250, 1700 AG Heerhugowaard

post@hhnk.nl

IJsdijk 7a, Oudeschild

omgeving@combinatietessel.nl

Bevelandseweg 1, 1703 AZ Heerhugowaard

www.hhnk.nl

Postbus 25, 1790 AA Den Burg

www.combinatietessel.nl
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Augustus - Oktober
•
•
•

•
•

Haven afgesloten
Parkeerplaatsen wel
bereiken
Doorgaand verkeer via
de Laagwaalderweg /
Barentszstraat
Heemskerckstraat via
trap bereikbaar voor
voetgangers
Kade in de haven wel
bereikbaar voor
voetgangers

Indien u vragen en of opmerkingen heeft, neem dan gerust contact op
Ons telefoonnummer is : 0651195540
Ons emailadres : omgeving@combinatietessel.nl
Met vriendelijk groet,
Dries Hof,
Omgevingsmanager

