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Woonrijp maken 
New Norfolk en De Zuid
Op dit moment zijn de werkzaam-
heden rondom de bouw van New 
Norfolk en De Zuid in volle gang. 
In opdracht van de gemeente Den 
Haag draagt Ooms Construction 
bv zorg voor het woonrijp maken 
van het voormalig Norfolkterrein. 
Dit betekent dat wij ervoor zorgen 
dat de nieuw gebouwde wonin-
gen voorzien worden van riolering, 
openbare verlichting en openbare 
inrichting. Op 26 juni 2017 zijn wij 
gestart met de voorbereidende 

Wat betekent dit voor u?
Gedurende de werkzaamheden 
blijft zowel de Houtrustweg als de 
Kranenburgweg bereikbaar. Met de 
nood- en hulpdiensten is afgestemd 
dat zij tussen 24 juli en 13 augustus 
2017 (de bouwvak) via het terrein 
van Ooms aan de Hellingweg rijden 
om ongehinderd bij het strand te 
kunnen komen in geval van een ca-
lamiteit. 

Gedurende de uitvoering leggen 
wij een depot voor materiaalopslag 
(18m. x 7m.) aan op de Houtrust-

werkzaamheden en wij verwachten 
dit project 20 juli 2018 op te leve-
ren. Om een tijdige oplevering van 
de nieuwbouwwoningen te garan-
deren werken wij door in de bouw-
vak (24 juli t/m. 13 augustus). 

Op het werk is dagelijks een voor-
man aanwezig. Deze medewerker 
van Ooms is goed op de hoogte 
van het werk en kan u ter plaatse te 
woord staan bij vragen. De voorman 
is herkenbaar aan een geel hesje 
met daarop het logo van Ooms en 
de tekst ‘Vragen? Ik ben er voor u!’

weg. Wij doen dit op het skate-
terreintje dat zich daar bevindt, 
zodat geen parkeerplaatsen in ge-
bruik hoeven worden genomen. 

U kunt er tevens rekening mee hou-
den dat bushalte Zuiderstrandthe-
ater buiten gebruik wordt genomen 
tussen 17 juli en 13 augustus 2017 en 
tussen 26 en 28 januari 2018.  De hal-
te wordt overgeslagen, dichtstbij-
zijnde alternatieve haltes zijn halte 
Douzastraat en halte Nieboerweg. 
Actuele informatie vindt u op www.
htm.nl/reisinformatie. 

Blijf op de hoogte!

Maandelijks plaatsen wij een artikeltje op www.newnorfolk.nl en
www.dezuid.nl, hier leest u over de voortgang van het werk en eventuele 
bijzonderheden. Daarnaast houdt Ooms gedurende de uitvoering elke 
maandag tussen 09:00 en 10:00 uur een inloopspreekuur in het kantoor 
aan Hellingweg 175 in Den Haag. U kunt dan bij ons terecht met vragen, 
opmerkingen of klachten. 

Op overige momenten, of als u overlast ervaart of schade hebt gecon-
stateerd door onze werkzaamheden kunt u contact opnemen met onze 
omgevingsmanager José van der Wal. 
Zij is op werkdagen tussen 08:00 en 16:00 uur bereikbaar via 
jvanderwal@ooms.nl of  via 0187-484400.


