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Opwierde-Zuid wordt ingrijpend vernieuwd, versterkt en verduurzaamd. Dit betekent veel voor u en uw huisgenoten. 
Met deze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van wat er in de wijk gebeurt. We willen u informeren over de 
voortgang van de projecten en herinrichting van de wijk en zo veel mogelijk met u in gesprek blijven over uw woning 
en buurt. Het coronavirus zorgt voor beperkingen bij het organiseren van bijeenkomsten of persoonlijke gesprekken, 
maar we blijven u zo veel en goed mogelijk betrekken bij de ontwikkelingen.

Vliesgevelwoningen
De bewoners van de vliesgevelwoningen zijn door 
Nationaal Coördinator Groningen en Van Wijnen op de 
hoogte gebracht van de vervolgstappen voor hun woning. 
De woningen zijn verdeeld over vier clusters (zie kaartje). 
De meeste bewoners van cluster 1 en cluster 2 hebben 
hun keuzes voor de nieuwe woning kenbaar gemaakt. Met 
een aantal adressen vindt nog gesprekken plaats. De start 
van de bouw van de woningen van cluster 1 en 2 begint 
later dan gepland, maar de oplevering is nog steeds op 
de geplande opleverdatum. De keukentafelgesprekken 
met de bewoners van cluster 3 zijn inmiddels ook gestart. 
Begin april starten de gesprekken met cluster 4 waarin de 
bewoners hun wensen kenbaar kunnen maken.

Gemetselde woningen
De bouw loopt nog steeds volgens planning. De laatste 
nieuwe woningen in fase 1 (Plataanlaan 2 t/m 14 en  
1 t/m 13) zijn klaar gemaakt voor de oplevering. Van  
fase 2 zijn alle bewoners verhuisd en is het eerste deel  
van de woningen al gesloopt. In februari is ook gestart met 
de sloop van de laatste woningen aan de Burgemeester 
Lewe van Aduardstraat en Burgemeester Jansenstraat. De 
eerste woningen van fase 2 zijn ook alweer in opbouw. 

Openbare verlichting 
In de wijk worden op dit moment nieuwe lichtmasten 
geplaatst. Deze masten worden op het nieuwe lichtnetwerk 
aangesloten. In de gebieden waar we het bestaande 
netwerk in stand houden, zijn er helaas veel storingen. We 
zijn in overleg met netbeheerder Enexis en de aannemer 
die de lichtmasten plaatst om hier een goede oplossing 
voor te vinden. Waarschijnlijk worden de lichtmasten eerst 
geplaatst en dan het straatwerk gedaan. Daarmee hopen 
we de problemen met de storingen op de te lossen.

•  Cluster 1: Beukenlaan 77 t/m 119 oneven nummers, Kamplaan 18 

t/m 26 even nummers en Terplaan 1 t/m 25 oneven nummers.

•  Cluster 2: Kamplaan 1 t/m 15 oneven nummers en 16 t/m 44 even 

nummers, Terplaan 2 t/m 16 even nummers en Parksingel 2 t/m 

30 even nummers.

•  Cluster 3: Burgemeester Meesstraat 2 t/m 28 even nummers, 

Burgemeester de Sitterstraat 41 t/m 53 oneven nummers en 

Burgemeester Lewe van Aduardstraat 18 t/m 42 even nummers.

•  Cluster 4: Burgemeester Lewe van Aduardstraat 2 t/m 16 even 

nummers en Burgemeester de Sitterstraat 2 t/m 32 even nummers 

en 1 t/m 39 oneven nummers.
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Deze nieuwsbrief is een uitgave van gemeente Eemsdelta. 
De nieuwsbrief is verspreid onder alle bewoners van Opwierde-Zuid.

Aanleg van straten en voetpaden
Rondom de opgeleverde woningen worden de definitieve 
parkeerplaatsen en voetpaden aangelegd.  Als laatste is 
het plein bij de Plataanlaan aan de beurt. Vanaf april wordt 
gestart met de aanpak van de Beukenlaan. 

Kabel- en leidingwerkzaamheden
Er wordt op verschillende plekken gewerkt aan de 
leidingen en kabels in de grond. De Beukenlaan is een 
belangrijke hoofdader voor het rioolsysteem. De  
komende periode wordt er voornamelijk gewerkt langs  
de Kastanjelaan, Burgemeester Lewe van Aduardstraat  
en de Burgemeester Meesstraat. 

Omleidingsroute 
Eind februari is de route van en naar de Burgemeester 
Lewe van Aduardstraat en de Kastanjelaan tijdelijk anders. 
Er is een omleidingsroute gemaakt. Op het kaartje ziet u 
de nieuwe route en stremmingen. De omleidingsroute 
is ook met borden aangegeven. We begrijpen dat een 
omleidingsroute vervelend kan zijn, maar hopen op uw 
begrip.

Daarnaast wordt er gewerkt aan twee doorverbindingen 
(roze lijnen). De eerste verbinding is tussen de Beukenlaan 
en de Kastanjelaan ter hoogte van Beukenlaan 50. De 
tweede verbinding is tussen de Burgemeester Meesstraat 
en Burgemeester Lewe van Aduardstraat (ter hoogte van 
Burgemeester Lewe van Aduardstraat 62 t/m 90). Zodra 
dit klaar is, wordt de Burgemeester Lewe van Aduardstraat 
na de kruising met de Burgemeester Meesstraat gestremd 
en wordt de rijbaan van de Burgemeester Lewe van 
Aduardstraat versmald naar 4 meter. De rijbaan wordt 
daarmee gescheiden van de strook parkeerplaatsen, zodat 
dit gebruikt kan worden als bouwweg. Op deze manier 
scheiden we het bouwverkeer van het overige verkeer.

Verkeersveiligheid
Tijdens de sloop- en nieuwbouwwerkzaamheden rijdt 
er veel vrachtverkeer door de wijk. Om de wijk voor alle 
verkeersdeelnemers veilig te houden, gelden nog steeds 
de volgende regels: 
•  De maximum snelheid op de Burgemeester Hooft van 

Iddekingesingel is 30 km/u;
•  Voor vrachtverkeer geldt een parkeerverbod op de  

Burgemeester Hooft van Iddekingesingel;
•  Rond de aanvangstijden en sluitingstijden van de 

scholen mag er geen zwaar bouwverkeer rijden;
•  Het voetpad langs de Burgemeester Hooft van 

Iddekingesingel mag gebruikt worden als fietspad.

ASWA-Welzijn heet nu Cadanz Welzijn
Zoals u misschien al weet is ASWA-Welzijn gefuseerd met 
de SWD, de welzijnsorganisatie uit Delfzijl. Sinds 1 januari 
van dit jaar gaan ze samen verder als Cadanz Welzijn. Voor 
u als bewoner verandert er niets. Dezelfde vertrouwde 
gezichten blijven in Appingedam werken. 

Medewerkers van Cadanz Welzijn merken dagelijks dat 
de versterkingsopgave een grote impact heeft op de 
bewoners. Voor de één is sloop- en nieuwbouw een mooie 
kans, voor de ander gaat het gepaard met negatieve 
gevoelens. Ervaart u problemen die te maken hebben met 
de aardbevingsproblematiek? U kunt met allerlei vragen, 
zorgen maar ook met ideeën terecht bij Cadanz Welzijn. 

Cadanz Welzijn is gevestigd aan de Burgemeester 
Klauckelaan 16, 9902 KZ Appingedam. 
Telefoon: 0596-745024. 

Meer informatie of vragen over 
deze nieuwsbrief?
Voor vragen over werkzaamheden in de wijk, kunt u 
contact zoeken met de toezichthouder in de wijk, 
Johan Kramer. Hij is te bereiken op telefoonnummer 
06 5183 4844. Voor overige vragen kunt u contact 
opnemen met de gemeente Eemsdelta op telefoon-
nummer 14 0596, e-mail: gemeente@eemsdelta.nl. 

Verkeersomleiding sinds eind februari in Opwierde-Zuid


