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Geachte heer/mevrouw ,
Met deze brief willen wij u uitnodigen voor de inloopbijeenkomst betreffende de komende werkzaamheden op
het bedrijventerrein De Tweeling. Eind april 2015 heeft u hiervoor een eerste brief ontvangen.
Aanbesteding
Recentelijk heeft een aanbesteding plaatsgevonden waarbij de gemeente Emmen aannemer Schagen Infra uit
Hasselt heeft geselecteerd die alle genoemde werkzaamheden in het gebied gaat uitvoeren. Schagen Infra zal
de werkzaamheden aan de Boerdijk, Bedrijvenweg, Veilingstraat en Industrieweg gaan oppakken en afronden.
De volgende werkzaamheden worden opgepakt:
- Nieuwe asfaltverharding inclusief fietsstroken
- Verbetering van bestaande fietspaden inclusief oversteekvoorzieningen
- Aanleggen van extra groen in het gebied
Inloopbijeenkomst
Nu de aannemer bekend is willen we u graag uitnodigen voor een inloopbijeenkomst, waarbij de plannen in
detail worden gepresenteerd. Deze inloopbijeenkomst vindt plaats op:
donderdag 18 juni 2015 van 16.00 uur tot 20.00 uur
in de vestiging van Welkoop aan de Industrieweg 17 te Veenoord.
Aannemer Schagen Infra zal tijdens deze bijeenkomst op hoofdlijn aangeven hoe de werkzaamheden worden
gefaseerd en wanneer welke straat wordt aangepakt. Grofweg starten de werkzaamheden eind juni 2015 en
worden ze afgerond in december 2015.
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Bezoek aan bedrijven
Als gemeente Emmen proberen we alle bedrijven in het gebied te bezoeken. We willen dan in gesprek over de
afstemming van de werkzaamheden op perceelniveau. Een aantal van u is al bezocht.
Uitgangspunt werkzaamheden
Uitgangspunt bij de werkzaamheden is dat alle adressen in het gebied De Tweeling bereikbaar moeten blijven
en dat het doorgaande verkeer tussen de A37 en Veenoord/Nieuw-Amsterdam via De Tweeling moet blijven
lopen. De geselecteerde aannemer wordt hiervoor verantwoordelijk. De gemeente Emmen ziet daar actief op
toe.
Herstructurering
De herstructurering van De Tweeling heeft als doel de openbare ruimte te verbeteren, betere
fietsmogelijkheden te bieden, de afwatering in het gebied te optimaliseren en het gebied te vergroenen. Alles
om het ondernemersklimaat in het gebied te verbeteren.
Vragen
We vertrouwen er op u hiermee eerst voldoende te hebben geïnformeerd. Indien u nog vragen of opmerkingen
hebt, kunt u contact opnemen met de heer Arjan Veldthuis (telefoonnummer 0591-689043) of met de heer
Ronald Ernens (telefoonnummer 0591-685368).
Met vriendelijke groet,

A. Veldthuis
Projectmanager Herstructurering De Tweeling

