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Betreft: Start werkzaamheden 1e fase herinrichting Middelburgseweg-Walcherseweg

Roosendaal, donderdag 20 december 2018

Geachte eigenaar, bewoner,

Op maandag 14 januari 2019 start KWS Infra in opdracht van waterschap Scheldestromen met de
werkzaamheden aan de Middelburgseweg en de Walcherseweg. In samenwerking met gemeente
Veere en DNWG wordt deze weg opnieuw ingericht en de ondergrondse infrastructuur aangepakt.
Werkzaamheden en planning
Het werk bestaat uit 3 fasen:
Fase 1

14 januari - 7 maart 2019

Fase 2
Fase 3

eind februari - half maart 2019
half maart - eind april 2019

Verbreden fietspad en werkzaamheden aan
kabels, leidingen en huisaansluitingen
Asfalteren rijbaan en aanleggen plateaus
Herinrichting kern Buttinge

Voor aanvang van elke nieuwe fase ontvangt u van ons een informatiebrief.
Werkzaamheden
Vanaf 14 januari start KWS met het verbreden van het fietspad van Grijpskerke tot Middelburg.
Tegelijkertijd worden er nieuwe kabels aangelegd langs het fietspad en in Buttinge worden ook de
gasleiding en drinkwaterleiding vervangen. Daarvoor worden graafwerkzaamheden in de straat
uitgevoerd. Door alle werkzaamheden te combineren, wordt overlast zo veel mogelijk beperkt.
Omdat de werkzaamheden plaatsvinden aan het fietspad is het fietspad niet beschikbaar.

Bereikbaarheid
Helaas kunnen wij niet voorkomen dat u de komende maanden hinder gaat ondervinden. Er is
verkeershinder, maar we garanderen bereikbaarheid voor alle woningen, percelen en bedrijven.
Daarvoor nemen we de volgende maatregelen:
•
•
•
•
•
•
•

Een omleidingsroute voor het doorgaande autoverkeer
Een éénrichtingssituatie vanuit Grijpskerke naar Middelburg voor autoverkeer
Een snelheidsbeperking van 30 km per uur
Fietsers krijgen een aparte fietsstrook op de rijbaan, afgescheiden door bakens (zie schets)
Fietsers in Buttinge worden omgeleid via de Stenen Kruisweg
Een scheiding door dranghekkens tussen de rijbaan en het werkvak (zie schets)
Bij woningen leggen we loopschotten

Veiligheid
We vragen u aandacht voor uw veiligheid. Onze mensen zullen het werk zo veilig mogelijk uitvoeren
voor u en voor henzelf. Maar we hebben uw hulp daarbij nodig. Wilt u graag aanwijzingen van
borden, werkmensen e.d. opvolgen en alert zijn op bouwverkeer. We scheiden het fietsverkeer
zoveel mogelijk van het bouwverkeer. Maar graag aandacht er voor dat de vrachtauto’s een grote
dode hoek hebben waarbij fietsers, wandelaars of overige verkeersdeelnemers niet altijd goed
zichtbaar zijn. Wilt u daarmee rekening houden?

Huisaansluitingen Buttinge
Voor het aanpassen van een deel van de huisaansluitingen in Buttinge moet een monteur bij u
binnen zijn. Een aantal werkdagen van te voren neemt DNWG daarover met u persoonlijk contact op.
Wanneer uw huisaansluiting op de nieuwe kabel en leidingen wordt aangesloten kan dat betekenen
dat u korte tijd geen beschikking heeft over de voorzieningen (elektriciteit, gas, drinkwater).

Communicatie over de werkzaamheden?
U wordt op verschillende manieren op de hoogte gebracht over de stand van zaken van het project.
U kunt het volgende van ons verwachten:
• keukentafelgesprekken bij bedrijven of eventueel op eigen verzoek
• Bewoners- en ondernemersbrieven voor 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.
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.
Bij calamiteiten na kantooruren kunt bellen met ons calamiteitennummer: +31 625761226

Wij wensen u fijne feestdagen en een voorspoedig 2019.

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

Projectteam KWS Roosendaal/Sas van Gent.

