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onderwerp: aanmelden voor inloopavond groot onderhoud Banckertstraat, Doormanstraat en
Van Speijkstraat in Koudekerke
Beste bewoner(s),
In een eerder verstuurde brief (ons kenmerk /19U.03912) informeerden wij u over het
uitvoeren van groot onderhoud in de Banckertstraat, Doormanstraat en Van Speijkstraat. Ook
vroegen we u om wensen en ideeën over de inrichting van de openbare ruimte met ons te
delen.
We hebben diverse reacties ontvangen die een goede basis vormden voor het maken van een
voorlopige ontwerptekening.
Inloopavond 17 juni 2020 (van 19.00 uur tot 21.00 uur)
Wij willen de voorlopige ontwerptekening graag aan u presenteren in de vorm van een
inloopavond in het gebouw van Scouting De Valkeniers aan de Van Speijkstraat 1,
4371 BG Koudekerke.
Tijdens deze avond kunt u vragen en opmerkingen plaatsen en staan wij u graag te woord.
Wij noteren tijdens de inloopavond alle op- en aanmerkingen en verwerken
(indien mogelijk) deze in de ontwerptekening en maken de ontwerptekening definitief.
Vooraf aanmelden voor de inloopavond op 17 juni 2020
Vanwege het Covid-19 (Coronavirus) is het niet mogelijk om deze inloopavond geheel
vrijblijvend te houden. Een inloopavond is alleen mogelijk als er niet meer dan 30 personen
tegelijk aanwezig zijn in het gebouw van Scouting de Valkeniers.
Daarom is het noodzakelijk dat u zich vooraf aanmeldt voor deze avond, zodat wij inzicht
krijgen in het aantal personen.

Wilt u voor 29 mei 2020 aangeven of, en met hoeveel personen, u naar de
inloopavond komt?
Dit kan via jc.marijs@veere.nl of via 0118 555 325.

Op basis van het aantal aanmeldingen bekijken we wat de mogelijkheden zijn en hoe we de
inloopavond vormgeven.
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Werkzaamheden aan kabels en leidingen (DNWG)
Uit onderzoek blijkt dat het ook noodzakelijk is om ondergrondse kabels en leidingen te
vervangen. Deze werkzaamheden voeren we tegelijk uit met het groot onderhoud aan de
eerder genoemde straten.
Tijdens de inloopavond kunt u ook vragen stellen over deze werkzaamheden.
Inzien van plannen op de website
Kunt u niet aanwezig zijn bij de inloopavond of wilt u de plannen rustig thuis bekijken dan is
dit ook mogelijk. Eventuele vragen of op- en aanmerkingen kunt u tot 18 juni 2020 mailen
naar jc.marijs@veere.nl.
De plannen van de gemeente Veere kunt u vinden op:
www.veere.nl/koudekerke-groot-onderhoud-banckert-van-speijk-en-doormanstraat
De plannen van DNWG kunt u vinden op: www.dnwg.nl
Planning
Als de ontwerptekening definitief is, maken we contractstukken. In deze contractstukken staan
de eisen omschreven die we stellen aan het uit te voeren groot onderhoud.
Daarna zoeken we een geschikte aannemer die het groot onderhoud uitvoert.
De voorlopige planning ziet er als volgt uit:
Ontwerptekening definitief

juli 2020

Contractstukken definitief

september 2020

Aannemer bekend

oktober 2020

Start uitvoering

november 2020

Contact gemeente Veere
Als u nog vragen heeft over de werkzaamheden van de gemeente Veere kunt u contact
opnemen met de heer Corjan Marijs, projectleider van de afdeling Openbare Ruimte. Op
werkdagen is hij bereikbaar via telefoonnummer (0118) 555 325 of mail naar
jc.marijs@veere.nl.
Contact DNWG
Als u nog vragen heeft over de werkzaamheden van DNWG kunt u contact opnemen met de
heer Richard Vertriest, projectmanager van DNWG. Op werkdagen is hij bereikbaar via
telefoonnummer (0113) 884 458 of mail naar rvertriest@dnwg.nl.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Veere,
namens het college,
Afdelingshoofd Openbare Ruimte,

Huub van de Zande

