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Voorwoord wethouder
Piet van Leenen
De vorige nieuwsbrief over

Op het moment van schrijven van dit voorwoord is er

het project herontwikkeling

nog geen grond verkocht. Dit kan natuurlijk zomaar

‘Suikerfabriekterrein’ Puttershoek,

veranderen. De komende jaren gaan nieuwe bedrijven

ontving u in mei 2019. Langzamer-

zich regelmatig vestigen opt het terrein. Dit betekent

hand wordt zichtbaar dat er wordt

bouwen, aanleggen van wegen, het graven van sloten

gewerkt in het gebied. Cosun

enzovoorts. De gemeente en Cosun Beet Company

Beet Company (voorheen Suiker

bespreken samen hoe overlast voor omwonenden zoveel

Unie) en de gemeente informeren

mogelijk wordt voorkomen. Toch kunnen

u in deze nieuwsbrief over wat er

werkzaamheden ondanks de maatregelen soms leiden

de komende tijd gaat gebeuren.

tot enige mate van overlast. Wij vragen uw begrip
hiervoor.

Het ‘echte’ werk is inmiddels dus al her en der begonnen.
Zo is er flink wat grond op de vloeivelden bewerkt en
zijn er bomen gekapt. Voor de komende periode staan de
sloop van de meeste oude bouwwerken, verhardingen en
funderingen gepland. En naar verwachting wordt in de

Heeft u vragen over dit project? Aarzel dan niet en
neem contact op met de gemeente of met Cosun Beet
Company! De contactpersonen en hun contactgegevens
vindt u in de colofon van deze nieuwsbrief.

loop van het najaar de zonneweide aangelegd. Een mooie

Ik wens u veel leesplezier.

stap voor meer duurzaam opgewekte energie!

Piet van Leenen,
wethouder Ruimtelijke ordening en ontwikkeling

Bomen
Op en langs de vloeivelden in de omgeving van het Weegje

onttrekken zijn destijds namelijk bomen geplant. Cosun Beet

zijn bomen, voornamelijk oude populieren, gekapt om

Company verwacht dit najaar al de eerste nieuwe bomen te

ruimte te maken voor de nieuwe ontwikkeling. Het gebied is

planten. 2 van de gekapte bomen hadden een door de

weer net zo open als voor de aanleg van de waterzuivering

gemeente tegen kappen beschermde status. Het was niet

en grondberging eind jaren 80 / begin jaren 90. Om de

de bedoeling om deze bomen nu al te kappen. Helaas is dit

installaties en activiteiten op de vloeivelden aan het zicht te

tijdens het werk misgegaan. Inmiddels is er een afspraak
gemaakt voor

Vervolg

compensatie als gevolg van het kappen. Cosun Beet
Company plant een robuuster type bomen dan eerder
afgesproken langs de Reeweg nabij het Weegje. Verder helpt
Cosun Beet Company om het natuurgebied met de Schotse
Hooglanders te behouden. Een groot deel van het gebied
waar deze nu grazen is namelijk van Cosun Beet Company.
Het bedrijf wil dit deel ter beschikking stellen aan HWL
(Vereniging Hoekschewaards Landschap). Zo is het
natuurgebied lange tijd zeker in haar voortbestaan.

Slopen van diverse gebouwen of
bouwwerken
De meeste gebouwen ten oosten van de insteekhaven
worden door Euroma gesloopt. De huidige planning is dat de
sloop tussen juni en augustus gebeurt.
Op andere plekken op het terrein gaat ook gesloopt worden.
Het gaat onder andere om de laatste oude gebouwen,

Zonneweide
Zoals u eerder in deze nieuwsbrief kon lezen, komen er

verhardingen en funderingen. De kademuren met
kraanbanen, het MS-station, en de twee bakens van
Rijkswaterstaat blijven staan.

zonnepanelen op ongeveer 20 hectare van de vloeivelden.
Naar verwachting worden alle panelen al dit najaar geplaatst.

Bij deze werkzaamheden zal waarschijnlijk meer overlast

Dat is eerder dan verwacht.

ontstaan. Wij vragen uw begrip hiervoor. Ervaart u echt
overmatige overlast, neemt u dan contact met ons op. Wij

De specialiteitenfabriek gebruikt na aanleg stroom van

bekijken dan of een oplossing mogelijk is.

de zonneweide. Hiervoor wordt een kabel gelegd tussen
de zonnepanelen en de fabriek. Deze gaat eerst onder
de Rustenburgstraat door en daarna ook onder het
Weverseinde. Dit werk wordt naar verwachting deze zomer

Verzint u de nieuwe straatnaam?

gedaan.

Zoals u wellicht nog weet komt er een nieuwe
ontsluitingsweg. Ondanks dat deze nog niet is aangelegd,

Daarnaast zijn er 6 trafo stations nodig om de stroom

willen wij al wel een straatnaam toekennen. Heeft u

van de zonneweides door te leiden naar het openbare

hiervoor een goed idee? Stuur uw straatnaam dan naar de

stroomnetwerk. Deze komen net buiten de vloeivelden aan

contactpersonen die in de colofon van deze nieuwsbrief

de Postweg. De stations zijn ieder ongeveer 7 m² groot. En

staan. Vermeld hierbij ook waarom u juist deze straatnaam

ongeveer 2,5 m hoog. Er komen hekken en groen om de

vindt passen bij de nieuwe weg over het terrein.

stations heen.

Heeft u naar aanleiding van deze nieuwsbrief nog vragen?
Neem dan contact op met Perry van der Elst van gemeente Hoeksche Waard via het telefoonnummer 14 0186 of
via e-mail: perry.vanderelst@gemeentehw.nl. Ook kunt u contact opnemen met Paul Hagens van Cosun Beet
Company via het telefoonnummer 0165 - 525 252 of via e-mail: paul.hagens@cosunbeetcompany.com.

Colofon
Dit is een uitgave van gemeente Hoeksche Waard.
Aan deze uitgave kunnen geen rechten worden ontleend.
Het is niet toegestaan foto’s te gebruiken zonder expliciete
toestemming.

