Herinrichting Middelburgseweg - Walcherseweg
1e fase: 14 januari tot 7 maart 2019
Verkeersmaatregelen

Voor de veiligheid rijden
werkverkeer, auto’s en fietsers
van elkaar gescheiden tussen
dranghekken

De werkzaamheden
Vanaf 14 januari start KWS voor Waterschap Scheldestromen met werkzaamheden aan
de Middelburgseweg en de Walcherseweg. In samenwerking met de gemeente Veere en
met DNWG wordt deze weg opnieuw ingericht en de kabels en leidingen onder de grond
aangepakt. Het werk wordt uitgevoerd in drie fases:
•

fase 1: 14 januari - 7 maart 2019 > verbreden fietspad, werkzaamheden aan kabels
leidingen en huisaansluitingen

•

fase 2: eind februari - half maart 2019 > asfalteren rijbaan en aanleggen plateaus

•

fase 3: half maart - eind april 2019 > herinrichten kern Buttinge

Fase 1
Vanaf 14 januari start KWS met het verbreden van het fietspad van Grijpskerke tot
Middelburg. Tegelijkertijd worden er nieuwe kabels gelegd naast het fietspad. In
Buttinge worden bovendien de gasleiding en de drinkwaterleiding vervangen. Daarvoor
worden graafwerkzaamheden uitgevoerd aan straten en trottoirs. Door alle verschillende
werkzaamheden zoveel mogelijk met elkaar te combineren, wordt overlast zo veel mogelijk
beperkt.
Veiligheid
We vragen uw aandacht voor uw eigen veiligheid en die van anderen. Onze mensen zullen
het werk zo veilig mogelijk uitvoeren, maar we hebben daar ook uw hulp bij nodig. Daarom
willen we u vragen de aanwijzingen van onder meer borden en werkmensen op te volgen en
alert te zijn op werkverkeer. Denk vooral aan de dode hoek van vrachtwagens, waarin fietsers,
wandelaars en andere verkeersdeelnemers voor de vrachtwagenchauffeur niet zichtbaar zijn.
Dank voor uw hulp!
Heeft u vragen of reacties?
Met al uw vragen, klachten en opmerkingen bent u van harte welkom op ons
inloopspreekuur iedere woensdag tussen 16-17 uur in de keet van KWS op het terrein van
handelsonderneming Cevaal aan de Middelurgseweg 18 in Grijpskerke. Automatisch op de
hoogte blijven? Download dan de KWS-app via de Apple AppStore of de Google Playstore.
Na het installeren van de app zoekt u op ‘Herinrichting Middelburgseweg-Walcherseweg’
en klikt u op favorieten. U krijgt dan automatisch een melding wanneer wij nieuwe berichten
plaatsen.
Tot slot kunt u met vragen of reacties ook bellen naar onze omgevingsmanager, Monique
van Kilsdonk. Zij is te bereiken via telefoonnummer 06-29 03 64 12 en e-mailadres
mvankilsdonk@kws.nl

