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Geachte heer, mevrouw,
Op 1 juni gaat parkeergarage De Kaap open. Nu de parkeergarage en de woningen
erboven bijna gereed zijn, kan de gemeente starten met het bouwrijp maken van
het Beukemaplein en de herinrichting van ’t Haagje. Wat gaat u merken van de
werkzaamheden en hoe proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken? U
leest het in deze brief.
Beukemaplein/Beukemastraat
Aannemer Zuidema uit Hoogeveen gaat in juni starten met het bouwrijp maken
van het Beukemaplein. Deze locatie wordt geschikt gemaakt voor woningbouw. De
werkzaamheden bestaan in hoofdzaak uit het verwijderen van bestaande
verharding, grondwerk, aanleg van rioleringen, nutsleidingen, verlichting, rijbanen
en parkeerplaatsen.
In- en uitgang parkeerterrein achter ”Beuke haage” en vergunningparkeren
Tijdens de werkzaamheden in de Beukemastraat zal de in- en uitgang naar het
parkeerterrein achter appartementencomplex “Beuke haage” gewaarborgd
blijven via de kant van ’t Haagje of via de kant van het Beukemaplein.
Bent u in het bezit van een parkeervergunning, dan zult u tijdens de
werkzaamheden op een gegeven moment niet meer gebruik kunnen maken van
de parkeerplaatsen aan de randen van het Beukemaplein. Hier worden namelijk
nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd, waardoor u daar tijdelijk niet terecht kunt.
De aannemer zal op het Beukemaplein parkeergelegenheid vrijlaten, zodat u uw
auto daar kunt parkeren. Op het moment dat de parkeerplaatsen aan de
buitenranden gereed zijn, kunt u daar weer parkeren en wordt de resterende
verharding verwijderd. Vergunninghouders van het Beukemaplein ontvangen nog
een brief van Zuidema over het parkeren.
’t Haagje
In 2013 is een deel van ’t Haagje opnieuw ingericht. Aannemer Hoornstra gaat hier
begin juni mee verder. Het gedeelte van ’t Haagje tussen de rotonde en het
Kaaplaantje wordt dan opnieuw ingericht. Het wegprofiel en het materiaal zal er
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hetzelfde uit komen te zien als het gedeelte van ’t Haagje wat al opnieuw is
ingericht (ter hoogte van de Rabobank).
De herinrichting van ’t Haagje zal in twee fasen worden uitgevoerd. In fase 1 zullen
aan de noordkant van ’t Haagje (kant parkeergarage) werkzaamheden worden
uitgevoerd. Tijdens de uitvoering van fase 1 blijft de zuidelijke rijbaan van ’t Haagje
richting de Notaris Mulderstraat en de parkeergarage open. In fase 2 zal de rijbaan
aan de noordkant van ’t Haagje open zijn voor doorgaand verkeer richting de A28
en zullen werkzaamheden worden uitgevoerd aan de zuidkant van ’t Haagje (kant
Beuke haage).
Omleidingen en tijdsduur van de werkzaamheden
De verkeersomleidingen en de verwachte duur van de werkzaamheden kunt u
vinden op de website www.stadscentrumhoogeveen.nl onder Rondje Projecten,
De Kaap of Beukemaplein.
Inzage in de tekeningen
Wilt u weten hoe het Beukemaplein of ’t Haagje eruit gaat zien? U kunt de
tekeningen bekijken op ons wijkkantoor aan de van Goghlaan 7. Dit kan elke
dinsdag tussen 18.30 en 19.30 uur.
Contactpersonen tijdens de uitvoering
Indien u vragen heeft over de werkzaamheden, dan kunt u tijdens
kantooruren van 8.00 tot 16.30 uur contact opnemen met de heer John Kuiper,
toezichthouder realisatie van de gemeente Hoogeveen (06-27004123 of via het
algemene telefoonnummer 14 0528), de uitvoerder van aannemer Hoornstra, de
heer Ralf Eding (06-23713507) of de uitvoerder van aannemer Zuidema, de heer
Henri Kort (06-54744457)
Vragen
Ik ga ervan uit dat ik u helder heb geïnformeerd. Hebt u nog vragen? Neem dan
contact op met Steffan Pentinga via het algemene telefoonnummer 14 0528.
Samen met de aannemers zetten we ons in voor een mooi resultaat voor uw
straat! Alvast hartelijk dank voor uw geduld en begrip.
Met vriendelijke groet,

Steffan Pentinga
Projectleider

