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Aan de bewoners van dit pand 
 
  
 
   

documentnummer team Beverwijk 
D-085064 / Z-19-59994 Ingenieursbureau maart 2023. 

 
uw kenmerk/uw brief van behandeld door verzonden 
 R. Palmboom  

onderwerp 
Uitnodiging inspraak/informatie Voorlopig ontwerp Oosterwijk fase 3; Luxemburglaan, 
Alzettestraat, Moezelstraat en Sauerstraat. 
 
Geachte bewoner, belanghebbende, 
 
Het riool in Luxemburglaan, Moezelstraat, Alzettestraat en Sauerstraat moet worden 
vervangen. De gemeente wil dat in het eerste kwartaal van 2024 uitvoeren. Het 
vervangen van het riool is een mooie gelegenheid om gelijk de inrichting van deze 
omgeving te verbeteren. Voorafgaand aan het voorlopig ontwerp heeft een schouw 
en enquête plaatsgevonden in het projectgebied. Ook is dit ontwerp met een in 2022 
met Pre-wonen en de bewonerscommissie die deel uitmaakt van de flats 
Luxemburglaan, Moezelstraat, Alzettestraat en Sauerstraat. 
 
Informatie- en inspraakbijeenkomst over de werkzaamheden  
Om dit mogelijk te maken heeft de gemeente een Voorlopig Ontwerp van de 
voorgenomen werkzaamheden opgesteld. Hierbij willen we uiteraard ook zoveel 
mogelijk rekening houden met uw wensen. Om u over de plannen te informeren en 
uw wensen te horen hebben wij een bijeenkomst georganiseerd op:  
 

Woensdag 22 maart 2023 van 19:30 uur tot 21:30 uur in de 
Vredevorstkerk, Laan der Nederlanden 152 in Beverwijk. 

 
Van 19:30 tot 21:30 uur wordt er een toelichting gegeven op de plannen. U kunt zelf 
kiezen of u daarbij aanwezig wilt zijn. Daarna kunt u na uitleg van de plannen aan 
diverse tafels uitleg krijgen als u vragen heeft. Er zijn medewerkers van de 
gemeente aanwezig om toelichting te geven op de plannen en uw vragen te 
beantwoorden. Tijdens de avond kunt u een inspraak reactie achterlaten. Mocht u na 
de avond nog willen reageren dan kan dat tot en met woensdag 3 mei 2023. U kunt 
u reactie sturen naar gemeente Beverwijk, ter attentie van de heer R. Palmboom, 
postbus 450, 1940 AL Beverwijk. Of per e-mail: r.palmboom@beverwijk.nl. 
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Wat gaat er gebeuren?  
De Luxemburglaan, Moezelstraat, Alzettestraat en Sauerstraat krijgen een nieuw 
vuil- en schoonwaterriool. Daarnaast worden deze straten opnieuw ingericht. Het 
bestaande wegdek uit asfalt wordt vervangen door straatstenen, trottoirs worden 
vervangen door nieuwe tegels en er komen op diverse plaatsen verkeersdrempels in 
de rijweg. Ook komt er een nieuwe indeling van het parkeren, de bomen en de 
openbare verlichting. Verder willen we de omgeving Duurzaam Veilig (30 km per 
uur) inrichten. Daarnaast zal er een parkeerverbod komen, dit houdt in dat dat 
geparkeerde auto’s alleen in de parkeervakken mogen parkeren. 
Het complete ontwerp en de veranderingen per straat staan op de website van de 
gemeente Beverwijk (www.beverwijk.nl) onder: Actueel > Projecten > Oosterwijk 
fase 3.   
 
Vervolg 
U kunt een reactie op het plan geven vanaf 22 maart tot en met 3 mei 2023. Na die 
datum verwerken en beoordelen wij alle reacties. Op alle reacties wordt een 
antwoord gegeven in een inspraaknotie en, voor zover mogelijk, gaan we de reacties 
verwerken in het Definitief Ontwerp. Het definitief ontwerp en de inspraaknotie stelt 
het college van B&W vast. De insprekers krijgen persoonlijke informatie over de 
inspraaknotie toegezonden. Daarnaast komt de inspraaknotie en het definitief 
ontwerp op de website.  
 
Als u vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer R. Palmboom, projectleider 
afdeling Ingenieursbureau, tel. 0251-256256.  
 
Wij vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende te hebben geïnformeerd 
en zien u graag op 22 maart 2023 om 19:30 uur.  
 
 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Beverwijk, 
namens hen,  
teamleider Ingenieursbureau,  
 
 
 
 
J. Gozeling. 
 
  
Bijlage(n): geen 
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