Aan de bewoners/eigenaren van dit pand

Betreft: start 1e fase van de werkzaamheden voor de herinrichting Prelaatweg

Roosendaal 24 oktober 2018

Geachte eigenaar, bewoner,

Zoals u inmiddels weet gaat KWS Infra Roosendaal-Sas van Gent de Prelaatweg opnieuw inrichten.
Vanaf maandag 29 oktober starten wij met de eerste werkzaamheden. Deze werkzaamheden duren
tot en met maart 2019. Daarna start een nieuwe fase waarover wij u t.z.t. op de hoogte brengen.

Wat gaan wij in deze fase doen?
•
•
•

Vervangen fietspad
Aanleg riolering onder fietspad thv huisnummers 38 t/m 42
Aanbrengen en verwijderen van kabels & Leidingen

Omdat de werkzaamheden plaatsvinden aan het fietspad is het fietspad niet beschikbaar.

Bereikbaarheid
Om de bereikbaarheid van de woningen en de doorgang voor fietsers en voetgangers te waarborgen
nemen wij de volgende maatregelen:
•
•
•
•
•
•

Er wordt een omleidingsroute voor het doorgaande autoverkeer ingesteld.
Bestemmingsverkeer voor de Prelaatweg krijgt te maken met een éénrichtingssituatie
(vanuit Westkapelle richting Aagtekerke)
Er komt een snelheidsbeperking van 30 km per uur
De ingang van de Basisschool is uitsluitend bereikbaar via de Brouwerijstraat
Fietsers rijden op de rijbaan, afgescheiden van autoverkeer door baken
Er komt een scheiding door middel van dranghekken tussen rijbaan waar fietsers op rijden en
het werkvak van KWS. Op onderstaande tekening ziet u een situatieschets.

Hinder
Door het nemen van deze maatregelen hopen wij de hinder op de Prelaatweg voor
omwonenden te beperken. Door de omleidingsroute zal er minder verkeer zijn en wordt de
Prelaatweg ontlast. We creëren en veilige doorgang voor fietsers en wandelaars. De kruising
met de Brouwerijstraat en de Zuidweg blijft open waarmee we proberen zo veel mogelijk
hinder te beperken. De percelen en de kerk blijven voor (bestemmings)verkeer bereikbaar.
Extra aandacht voor de bewoners aan dit betreffende gedeelte.
Maandag 29 oktober is de Prelaatweg 1 dag afgesloten voor alle verkeer. Wij gaan dan de
huidige verkeersremmers (halve rijbaan blokkades) verwijderen en dicht asfalteren.
Fietsers en aanwonenden kunnen onder begeleiding van een verkeersregelaar wel passeren.
Vanaf dinsdag 30 oktober is de éénrichtingssituatie van toepassing.
Wij willen u er extra op attenderen dat alle bewoners bij het verlaten van hun uitrit richting
het centrum moeten rijden!! Dit zal vooral in het begin even wennen zijn.
Deze situatie blijft tot en met kerst van toepassing.
Op onderstaande tekening zit u het gedeelte van de Prelaatweg waar wij komende periode
gaan werken.

Wij hopen op uw begrip voor de eventuele overlast.

Tot slot
Heeft u vragen of klachten?
Spreek dan gerust onze uitvoerder op het werk aan of neem contact met mij op. Ik ben bereikbaar op
telefoonnummer: +31 629036412. Uiteraard is het ook mogelijk om te mailen via
mvankilsdonk@kws.nl.

Heeft u vragen over het verleggen van Kabels & Leidingen dan kunt u het beste contact opnemen
met Dhr. M. Sturm op telefoonnummer +31 650647914

Elke woensdag tussen 16.00-17.00 uur organiseren wij een inloopspreekuur. U bent dan met al uw
vragen welkom in onze keet op het terrein van Melse Maljaars, Prelaatweg 60.
Bij calamiteiten na kantooruren kunt bellen met ons calamiteitennummer: +31 625761226

Met vriendelijke groet,

Monique van Kilsdonk
Omgevingsmanager KWS Roosendaal/Sas van Gent.

Wilt u op de hoogte blijven van alle actuele informatie over het project?
Download dan onze KWS App op kws.nl/app.
U vindt deze app uiteraard ook in de app store of google playstore.
Vervolgens typt u bij zoeken: Herinrichting Prelaatweg. Als u het project als favoriet aanvinkt ontvangt u een
pushnotificatie als er een nieuw bericht is geplaatst.

