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Voortgang planning en uitvoering Schubertlaan / Debussylaan

Geachte heer/mevrouw,
Deze brief is een vervolg op eerdere brieven over het plan aanpak Schubertlaan /
Debussylaan. In deze brief staat informatie over de voortgang en de planning van het
project.
Planning werkzaamheden nutsvoorzieningen
Na de bouwvakantie 2021 (eind augustus) starten de werkzaamheden aan de kabels en
leidingen. DNWG gaat de water- en gasleiding en een deel van de elektriciteitskabels in uw
straat vernieuwen. Ook zal in een aantal gevallen de huisaansluiting naar uw meterkast
worden vervangen.
Deltafiber en KPN voeren werkzaamheden uit aan de datakabels binnen het projectgebied.
Zo wordt onder andere glasvezel aangelegd.
De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Er wordt gestart aan de noordzijde van de
Schubertlaan (t.h.v. Schubertlaan 47), en gewerkt richting de Chopinlaan. Tijdens de
uitvoering zorgt de aannemer dat uw woning toegankelijk blijft. Naar verwachting zijn de
werkzaamheden aan de nutsvoorzieningen in de Schubertlaan half december 2021 klaar.
Planning werkzaamheden herinrichting
Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de contractdocumenten en technische
tekeningen voor de aanbesteding van het werk voor de gemeente. In oktober 2021 start de
aannemer met de voorbereidingswerkzaamheden aan de straat. Hier starten we ook aan de
noordzijde van de Schubertlaan (t.h.v. Schubertlaan 47), waarna richting de Chopinlaan
gewerkt wordt. De opbreek- en herinrichtingswerkzaamheden starten eind oktober 2021.
Tijdens de uitvoering zorgt de aannemer ervoor dat u bij uw woning kunt komen. De
werkzaamheden duren naar verwachting tot begin april 2021.
Wij informeren u verder over planning van de herinrichting wanneer de geselecteerde
aannemer bekend is.
Op de website www.vlissingen.nl/schubertlaan kunt u de geplande fasering bekijken. Mocht
u nog vragen hebben naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met
Projectleider Jan Peene op het algemene telefoonnummer van Gemeente Vlissingen Tel.:14
0118. Zonder 0118 ervoor!
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