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U hebt de afgelopen periode kennis kunnen nemen van de plannen tot vervanging van de brug 
over het Visvlieterdiep. Onder normale omstandigheden hadden we een dezer dagen een 
informatiebijeenkomst willen organiseren waarbij de aannemer zijn plan van aanpak rondom de 
te vervangen brug zou presenteren. Wij zijn nu genoodzaakt dit per brief te doen. 
 
Als aannemer is de fa. Vegter Waterbouw te Veendam geselecteerd, dezelfde aannemer die 
destijds de aanpak van de haven ook voor zijn rekening heeft genomen. Het ligt in de bedoeling 
dat de aannemer direct na de jaarwisseling start met de werkzaamheden. Als de 
(weers)omstandigheden meewerken verwachten wij dat de nieuwe brug eind april opengesteld 
kan worden voor het verkeer. Voor de voetgangers en fietsers wordt er een tijdelijke brug -met 
verlichting- aangelegd welke via de haven bereikbaar is. Ter voorbereiding van de 
werkzaamheden zullen in de maand december een aantal panden in de directe omgeving door 
de fa. Prosperus worden geïnspecteerd op technische staat. De desbetreffende eigenaren 
krijgen daar van de fa. Prosperus nader bericht over. In de loop van december 
vooraankondigingsborden worden geplaatst om de stremming aan te kondigen. De 
hulpverleningsdiensten en dergelijke worden hierover ook geïnformeerd. Direct voor aanvang 
van de werkzaamheden worden de direct aanwonenden door de aannemer geïnformeerd over 
de aanstaande activiteiten. Voor nadere informatie over de werkzaamheden kunt u contact 
opnemen met de aannemer; de heer R.J. Vegter via tel.nr. 06- 55806110. Contactpersoon vanuit 
de gemeente Westerkwartier is de heer W. Westra. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 
0594. Wilt u graag per e-mail reageren, vermeldt u dan het kenmerk van deze brief. Het 
algemene e-mailadres is info@westerkwartier.nl.   
 
Met vriendelijke groeten, namens burgemeester en wethouders van de gemeente 
Westerkwartier, Team water 
 
W. Westra, Projectmedewerker 
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