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Waarom deze  nieuwsbrief?
Uw bedrijf is gevestigd op Bedrijvenpark Hoeksche Waard. De komende tijd zullen er diverse werkzaamheden plaatsvinden op het bedrijvenpark. 
Graag informeren wij u over deze werkzaamheden. Daarom geven we de komende maanden regelmatig een nieuwsbrief uit. In deze nieuwsbrief 
staat een toelichting op de werkzaamheden, maar vertellen we u ook de laatste stand van zaken rondom de verkoop van de kavels. Mocht u naar 
aanleiding van de nieuwsbrief vragen hebben, neem dan contact met ons op. Dit kan telefonisch (088-647 13 80) of per mail naar 
info@bedrijvenparkHW.nl. Wij beantwoorden uw vragen graag. 

Controle inrijverbod Nijverheidsweg
De verbindingsweg tussen de Nijverheidsweg en de Sikkel (zie onderstaande kaart) is een weg voor eenrichtingsverkeer. Dat betekent dat 
weggebruikers vanaf de Nijverheidsweg dus wel Bedrijvenpark Hoeksche Waard op mogen rijden, maar niet af. Er is door de gemeente bewust 
gekozen voor een eenrichtingsroute, omdat de Nijverheidsweg te smal en onoverzichtelijk is om het verkeer van twee richtingen elkaar te laten 
passeren. 

Helaas zien we in de praktijk dat weggebruikers geregeld toch deze route kiezen van het 
bedrijvenpark naar de Boonsweg. Dit is niet toegestaan en leidt tot gevaarlijke situaties! 
Ook ervaren de bewoners aan de Nijverheidsweg hiervan overlast, die zij hebben gemeld 
bij de gemeente.

De gemeente heeft de politie van deze meldingen op de hoogte gebracht. Die heeft aangegeven 
extra aandacht te hebben voor controles op deze verkeersovertredingen. Via deze weg willen 
wij  u en uw bezoekers (w.o. leveranciers) vragen voortaan de verkeersregels te volgen en het 
bedrijvenpark via de Zaaiviool (zie kaart hiernaast) te verlaten. 
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Stand van zaken kavels
De vraag naar kavels stijgt in het hele 
land. Zo ook bij ons bedrijvenpark. Het 
gevolg: we zijn nagenoeg uitverkocht. Op 
de bijgaande kaart kunt u zien welke 
kavels er in optie staan en definitief 
verkocht zijn. 
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Woonrijp maken
We zijn vorig jaar begonnen met het woonrijp 
maken van het bedrijvenpark. Dat wil zeggen dat 
de openbare ruimte definitief ingericht wordt. Ook 
dit jaar vraagt dat nog aandacht. 

De asfaltwerkzaamheden van de eerste fase 
woonrijp maken zijn begin februari uitgevoerd. 
Boskalis is nu bezig met het woonrijp maken en 
aanhelen van de inritten. We verwachten dat deze 
werkzaamheden tweede helft van april afgerond 
zijn.

Aannemer Krinkels bv zal van eind maart tot begin 
mei de groeninrichting verzorgen. Zij gaan dan 
bomen en struweel planten en de bermen met 
grond aanvullen en inzaaien. Zo ziet het 
bedrijvenpark er voor de zomer weer netjes en 
groen uit voor u en uw bezoekers. 


