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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
 
 
 
 
 

Ons kenmerk : Z -18-98477/138891 

Behandelaar : J.M.M. Franken 

Uw kenmerk :       

Uw brief van :       

Onderwerp : uitnodiging 
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Bijlage(n) :        

Datum : 5 september 2019 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
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Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Z0B30938E84*  
 
 
 
Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
 
 
 
 
 

Ons kenmerk : Z -18-98477/138891 

Behandelaar : J.M.M. Franken 

Uw kenmerk :       

Uw brief van :       

Onderwerp : uitnodiging 

bijeenkomst 

bewoners 

Bijlage(n) :        

Datum : 5 september 2019 

                         

 

Aan de bewoner(s) van 
Noordzijde Haven 8 
3252 BH  GOEDEREEDE 



 

                                                                                                                                                                            Pagina 2 van 2 

Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Z0B30938E84*  
 
 
 
Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
 
 
 
 
 

Ons kenmerk : Z -18-98477/138891 

Behandelaar : J.M.M. Franken 

Uw kenmerk :       

Uw brief van :       

Onderwerp : uitnodiging 

bijeenkomst 

bewoners 

Bijlage(n) :        

Datum : 5 september 2019 

                         

 

Aan de bewoner(s) van 
Catharinastraat 4 
3252 AD  GOEDEREEDE 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
 
 
 
 
 

Ons kenmerk : Z -18-98477/138891 

Behandelaar : J.M.M. Franken 
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Aan de bewoner(s) van 
Kinderdijk 1 
3252 AZ  GOEDEREEDE 



 

                                                                                                                                                                            Pagina 2 van 2 

Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
 
 
 
 
 

Ons kenmerk : Z -18-98477/138891 

Behandelaar : J.M.M. Franken 
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Aan de bewoner(s) van 
Zuidzijde Haven 1 
3252 BZ  GOEDEREEDE 



 

                                                                                                                                                                            Pagina 2 van 2 

Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
 
 
 
 
 

Ons kenmerk : Z -18-98477/138891 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
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T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Aan de bewoner(s) van 
Zuidzijde Haven 9 
3252 BZ  GOEDEREEDE 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Aan de bewoner(s) van 
Zuidzijde Haven 10 
3252 BZ  GOEDEREEDE 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Aan de bewoner(s) van 
Zuidzijde Haven 11 
3252 BZ  GOEDEREEDE 



 

                                                                                                                                                                            Pagina 2 van 2 

Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Z0B30938E84*  
 
 
 
Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
 
 
 
 
 

Ons kenmerk : Z -18-98477/138891 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
 
 
 
 
 

Ons kenmerk : Z -18-98477/138891 

Behandelaar : J.M.M. Franken 
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Markt 3 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
 
 
 
 
 

Ons kenmerk : Z -18-98477/138891 

Behandelaar : J.M.M. Franken 
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Woningbouw Vereniging Beter Wonen 
Markt 7 
3252 BC  GOEDEREEDE 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Restaurant De Gouden Leeuw 
Markt 11 
3252 BC  GOEDEREEDE 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Bed & Breakfast Goedereede 
Markt 13 
3252 BC  GOEDEREEDE 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
 
 
 
 
 

Ons kenmerk : Z -18-98477/138891 

Behandelaar : J.M.M. Franken 
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Stadscafé Goeree 
Noordzijde Haven 1 
3252 BH  GOEDEREEDE 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Schuring en Benschop Netwerk Notarissen 
Noordzijde Haven 15 
3252 BH  GOEDEREEDE 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Hairdreams 
Zuidzijde Haven 17 
3252 BZ  GOEDEREEDE 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 



 

Koningin Julianaweg 45, 3241 XB Middelharnis, Postbus 1, 3240 AA Middelharnis 

T. 14 0187, info@goeree-overflakkee.nl, IBAN NL08BNGH028.51.57.221, KvK 56710240, BTW NL 823658727B01 
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Geachte bewoner(s), 
 
Op 19 september 2018 is de laatste bewonersbijeenkomst geweest waarin het definitieve ontwerp 
is gekozen voor de herinrichting van de Markt en Noordzijde Haven. Tijdens deze bijeenkomst is 
ook het thema parkeren aan de orde gekomen. Op het ontwerp, dat de voorkeur geniet van de 
bewoners, heeft het gemeentebestuur positief beslist.  
Vervolgens heeft de technische uitwerking plaatsgevonden en heeft de uitvraag plaatsgevonden. 
Aannemer Strukton Civiel West B.V. opdracht gekregen voor uitvoering van het werk.  
 
Informatiebijeenkomst 
De werkzaamheden starten op maandag 30 september. Graag informeren wij u over de (fasering 
van de) werkzaamheden en bereikbaarheid tijdens de uitvoering. We nodigen u graag uit voor een 
informatiebijeenkomst op dinsdag 17 september in appartementencomplex Westvoorne-
Goedereede, Hongaarsplein 27/67 in Goedereede. 
 
Planning werkzaamheden 
De start van de werkzaamheden was aanvankelijk begin 2019 gepland. Om te voorkomen dat de 
Markt / Noordzijde Haven in de lente / zomer opgebroken zou zijn is er voor gekozen om eind 
september te starten met het werk. 
 
De indeling van de avond 
19.00 – 19.30 uur Inloop met koffie/thee en mogelijkheid om de tekeningen te bekijken 
19.30 – 19.45 uur Welkom 
19.45 – 20.00 uur Informeren over de werkzaamheden door de aannemer  
20.00 – 20.15 uur Verkeersmaatregelen tijdens het werk 
20.15 – 20.45 uur  Gelegenheid tot stellen van vragen 
Ca. 21.00 uur Afsluiting bijeenkomst 
 
Praat mee op BUURbook 
Kunt u niet aanwezig zijn en wilt u toch op de hoogte blijven van de ontwikkelingen? Schrijf u dan in 
op BUURbook via www.goedereede.BUURbook.nl/inschrijven of download de app BUURbook en 
kies voor Goedereede als uw wijk. BUURbook is het onafhankelijk, sociale platform dat voor de 
herinrichting Markt/Noordzijde Haven is ingericht. Hierop vindt u het definitieve ontwerp, de 
uitvoeringstekeningen en zullen wij alle informatie voortaan delen. Op BUURbook kunt u ook uw 
vragen stellen. 
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Stichting Goereese Gemeenschap 
Pieterstraat 22-24 
3252 BL  GOEDEREEDE 
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Bereikbaarheidsinformatie 
Heeft u voor de informatiebijeenkomst al vragen, neemt u dan contact op met J.M.M. (Sjak) Franken 
van de afdeling Leefbaarheid en Wijk, via het telefoonnummer 14 0187 of 0187- 475912. 
 
In de periode tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met W.H.P. (Wim) de Jonge, 
directievoerder/ toezichthouder van de gemeente Goeree-Overflakkee via telefoonnummer  
14 0187 of 0187- 47533. 
 
We zien u graag op BUURbook én op 17 september 2019! 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
 
 
 
 
 
C.D. (Marco) Krijgsman 
 
 
 
 


