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Betreft: uitnodiging inloopavond herinrichting Middelburgseweg-Walcherseweg

Roosendaal, woensdag 5 december 2018

Geachte eigenaar, bewoner,

KWS Infra Roosendaal-Sas van Gent heeft van waterschap Scheldestromen de opdracht gekregen om
de Middelburgseweg en de Walcherseweg opnieuw in te richten. Wij nodigen u, als direct
aanwonenden of ondernemer van het project, uit voor een inloopavond.
Wanneer: Maandag 17 december tussen 19.00-21.00 uur
Waar: Hof Poppendamme, Poppendamseweg 3A in Grijpskerke.
Tijdens deze inloopavond maken wij graag nader kennis met u en lichten wij onze planning toe. Ook
geven onze medewerkers uitleg over de werkzaamheden en de daarbij horende maatregelen om
hinder te beperken.

Het project
Tijdens de herinrichting wordt in samenwerking met waterschap Scheldestromen, gemeente Veere
en DNWG de weg tussen Grijpskerke en Middelburg opnieuw ingericht. De werkzaamheden bestaan
onder andere uit:
•
•
•
•
•
•

verbreden van het fietspad;
aanbrengen van nieuw asfalt op de weg inclusief 60-kilometermarkering;
aanleg van verkeersplateaus;
snoeien en rooien van beplanting;
herinrichting van de kern Buttinge;
vervangen van kabels en Leidingen.

Het waterschap en de gemeente willen met deze maatregelen de omgeving verkeersveiliger maken
voor alle weggebruikers. DNWG vervangt tegelijkertijd op deze locatie kabels en Leidingen. Door alle
werkzaamheden te combineren, wordt overlast zo veel mogelijk beperkt.

Communicatie over de werkzaamheden
Helaas is hinder tijdens werkzaamheden nooit helemaal te voorkomen maar wij doen ons uiterste
best dit tot een minimum te beperken. U wordt op verschillende manieren op de hoogte gebracht
over de stand van zaken van het project. U kunt het volgende van ons verwachten:
•
•

•

•
•

Bewoners- en ondernemersbrieven voor direct aanwonenden
Inloopspreekuur: u bent met al uw vragen, klachten en opmerkingen van harte welkom
iedere woensdag tussen 16-17 uur in de keet van KWS op het terrein van
handelsonderneming Cevaal aan de Middelburgseweg 18 in Grijpskerke.
KWS App: Deze app is te downloaden in de app store of Google Playstore. Na het installeren
van de app zoekt u op ‘Herinrichting Middelburgseweg-Walcherseweg’ en klikt op favorieten.
Zodra wij een bericht plaatsen, ontvangt u direct de informatie via de app.
Website gemeente Veere onder rubriek “werk in uitvoering”.
www.dwng.nl/buttinge hierop staan de werkzaamheden van DNWG.

Tot slot
Heeft u vragen? Bel gerust met de omgevingsmanager van KWS: Monique van Kilsdonk,
telefoonnummer: +31 629036412. Uiteraard is het ook mogelijk om te mailen via
mvankilsdonk@kws.nl.

Graag zien wij u op maandag 17 december!

Met vriendelijke groet,
Namens waterschap Scheldestromen, gemeente Veere en DNWG,

Projectteam KWS Roosendaal/Sas van Gent.

