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VOORBEREIDING WERKZAAMHEDEN
In het najaar van 2021 begint in Zoutelande de herinrichting van de Duinweg en omgeving.
Hierbij vervangt DNWG oude kabels en leidingen. De gemeente Veere voert tegelijkertijd
werkzaamheden uit aan de riolering en zorgt voor de nieuwe inrichting van het gebied . De
wegen en openbare ruimte krijgen hierbij een nieuw uiterlijk.

De inrichting van de Duinweg en Langendam is al
jaren aan verbetering toe. Door de toename van
fiets- en wandelverkeer, voldoet de weg niet meer bij
het huidig gebruik.
Eind 2021 richt de gemeente Veere, in
samenwerking met DNWG, het gebied daarom
opnieuw in.

DNWG voert - in opdracht van Evides en Enduris groot onderhoud uit aan de nutsvoorzieningen in
dit gebied. Tegelijkertijd werkt de gemeente Veere
aan een verbetering van het rioolstelsel en aan de
nieuwe inrichting van het gebied.
Al met al een heel proces. Maar, een mooi moment
om de uitvoering samen op te pakken waardoor we
de onder- en bovengrondse infrastructuur op
hetzelfde moment verbeteren. Daarbij is door het
combineren van deze werkzaamheden er minder
overlast voor de omgeving en voorkomen we
meerdere (en langere) afsluitingen van het gebied.
Na uitvoering van dit project kunnen de straten er
weer jaren tegenaan!

Om de uitvoering van deze werkzaamheden zo soepel
mogelijk te laten lopen, willen we graag weten hoe de
situatie in de grond is. Dit komen we te weten door
het graven van zogenoemde proefsleuven.
Het graven van de proefsleuven voeren we uit tussen
10 en 21 mei.

Gedurende deze periode wordt de verkeerssituatie
tijdelijk aangepast en kan het doorgaande verkeer
hinder ondervinden.
Let hierbij op de gele borden. U kunt uw pand te allen
tijde bereiken. Wel vragen we om extra alert te zijn.

De gemeente Veere en DNWG hebben voor dit werk
een aanspreekpunt aangesteld: Sarie Steenbergen. Zij
is omgevingsmanager en kan u alles vertellen over
het project.
U kunt bellen en whatsappen op 06-1818 8499 of
mailen naar info@sariesteenbergen.nl.
Op sariesteenbergen.nl vindt u algemene informatie
over dit project.

Kort voor we starten met de werkzaamheden
ontvangt u nog één keer een papieren nieuwsbrief.
Alle verdere communicatie gaat digitaal via De
BouwApp.
Download
in de app store, en volg het
project Zoutelande - Duinweg door op het sterretje
te klikken. Zo ontvangt u een melding bij nieuwe
informatie!

