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Vertraging werkzaamheden De Tweeling  

 

 

 
 

Geachte heer/mevrouw , 

   

 

 
Met deze brief informeren wij u over  de stand van zaken met betrekking tot de werkzaamheden op het 

bedrijventerrein De Tweeling in Nieuw-Amsterdam.  Ons doel was om de werkzaamheden voor de kerstdagen 

2015 af te ronden. Doordat de werkzaamheden ingewikkelder  uitpakken en we de bereikbaarheid van alle 

bedrijven willen blijven  garanderen, is een vertraging in de uitvoering opgetreden. 

 

Herstructurering  

De herstructurering van De Tweeling heeft als doel de openbare ruimte te verbeteren, betere 

fietsmogelijkheden te bieden, de afwatering in het gebied te verbeteren  en het gebied te vergroenen. Alles om 

het ondernemersklimaat in het gebied te verbeteren.  

 

Vertraging werkzaamheden 

Aannemer Schagen Infra is vlak na de  zomervakantie gestart met de werkzaamheden aan de openbare ruimte. 

Inmiddels zijn al grote gedeelten van de Boerdijk, maar ook de Veilingstraat aangepakt. Het was de bedoeling 

om de werkzaamheden voor de kerstdagen 2015  af te ronden, maar dit gaat niet lukken. De verwachting is om  

alle werkzaamheden uiterlijk eind februari 2016  af te ronden.  Dit is natuurlijk wel afhankelijk van het 

winterweer.  Een versnelling toepassen om alle werkzaamheden alsnog  voor 1 januari 2016 af te ronden is 

geen optie, omdat diverse bedrijven dan voor één of meerdere dagen onbereikbaar worden.  

 

Vragen 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen of opmerkingen? Neem 

dan contact op met  Arjan  Veldthuis of Ronald Ernens  van de gemeente Emmen via het gratis 

telefoonnummer 14 – 0591.  U kunt ook even binnen stappen bij het spreekuur dat aannemer Schagen Infra en 

de gemeente  Emmen  elke donderdag tussen 9.00 uur en 10.00 uur houden. Dit vindt plaats  in de 

directiekeet naast de vestiging van de Welkoop in Nieuw-Amsterdam. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

A. Veldthuis  

Projectmanager Herstructurering De Tweeling 


