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Inleiding
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over project
Brongebied Oude Diep. In de vorige nieuwsbrief
las u dat de aanbesteding voor het project werd
gestart. Inmiddels is deze procedure afgerond en
is de aanneemcombinatie bekend.
Uitvoering
Combinatie NTP en Van Reel heeft de
aanbesteding gewonnen en zij gaan de
verschillende werkzaamheden uitvoeren. De
aanneemcombinatie heeft aangegeven op korte
termijn met de uitvoering te gaan starten en heeft
daarom verschillende keukentafelgesprekken en
een inloopbijeenkomst gepland. Na deze inloop
zullen de werkzaamheden buiten starten.
Inloopbijeenkomst
De inloopbijeenkomst vindt plaats op 22 augustus
2019 tussen 19:00 en 21:00 uur in dorpshuis ’t
Broekhoes in Balinge. U bent van harte welkom
om hierbij aanwezig te zijn. Tijdens de bijeenkomst
wordt u geïnformeerd over onder andere de
planning en uitvoering van de verschillende
werkzaamheden. Er zijn medewerkers van de
aannemerscombinatie en het waterschap
aanwezig om uw vragen te beantwoorden.

Download de gratis app ‘Waterwerk’
Dit project is ook te volgen via een applicatie op
uw smartphone. In deze app vindt u allerlei
relevante projectinformatie, zoals nieuwsbrieven,
filmpjes en mediaberichten. Ook zullen we
regelmatig foto’s van de werkzaamheden
plaatsen. Verder kunt u via de App vragen stellen,
meldingen doen of u aanmelden voor de
nieuwsbrief. Ga naar de App Store of de Google
Play Store, zoek op Waterwerk en start de
download.
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Meer informatie?
Meer informatie en de laatste stand van zaken vindt u op onze Waterwerk App of op
www.wdodelta.nl/oudediep
Contact
Vragen of opmerkingen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Inge
Zandink, tel.: 088-2331665 of per mail via ingezandindk@wdodelta.nl of toezichthouder Roel van der Horst,
tel.: 088-2331504 of per mail via roelvanderhorst@wdodelta.nl.
Contactgegevens aanneemcombinatie
Omgevingsmanager namens combinatie NTP / Van Reel is Jaap Jansen, tel.: 06-54352540.
Rinus Willems, uitvoerder van Van Reel, zorgt voor de dagelijkse aansturing van de werkzaamheden, tel.:
06-20605598.
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