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Geachte heer, mevrouw,
Met deze brief willen wij u informeren over de start van de werkzaamheden voor het woonrijp
maken van het laatste gedeelte van de Annie MG Schmidtsingel en overige straten in de Zuidhoek. Op woensdag 2 mei a.s. zal Aannemingsmaatschappij Heijmans in opdracht van de gemeente Kapelle, starten met de werkzaamheden.
Planning, werkgebied en werkmethode
Het totale werk wordt in 12 fases uitgevoerd. Voor de zomervakantie 2018 gaan we de Annie
MG Schmidtsingel woonrijp maken (fase 1 t/m 6) en gaan we het riool verdiepen in de Jip en
Janneke (fase 7). De faseringstekening van deze werkzaamheden is als bijlage toegevoegd
aan deze brief. In fase 1 t/m 6 worden in grote lijnen de volgende werkzaamheden uitgevoerd:
• opbreken asfalt en bestrating;
• uitgraven gronden;
• aanbrengen van zand en de fundering van de rijbaan;
• plaatsen banden en kolken;
• aanbrengen bestrating trottoir en inritten;
• het aanbrengen van de eerste twee asfaltlagen in de rijbaan wordt in één keer uitgevoerd vanaf fase 1 t/m 5. Dit doen we nadat de eerder genoemde werkzaamheden zijn
afgerond, volgens de planning zal dit eind juni begin juli zijn;
• het bestraten van de kruisingsvlakken vindt direct na de asfalteringswerkzaamheden
plaats;
• het asfalteren van de laatste deklaag in de fases 1 t/m 5 zal worden uitgevoerd na de
zomervakantie.
Tussen september en december krijgen de laatste straten (Krullevaar, Petteflet, Jip en Janneke,
Langhors en de Minoes) hun definitieve inrichting. Woont u in één van deze straten dan wordt u
hierover later verder geïnformeerd.
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Bereikbaarheid woningen
Alle woningen zullen zoveel mogelijk via het trottoir bereikbaar blijven. Vanaf het moment dat de
rijbaan voor uw woning is opgebroken tot op het moment dat er geasfalteerd wordt kunt u uw
woning met de auto bereiken via de fundering van de rijbaan.
Openbare verlichting
De huidige lichtmasten die tussen de Annie MG Schmidtsingel en Biezelingseweg staan worden
bij de start van iedere fase verwijderd. Aan het einde van de fase wordt de definitieve verlichting
geplaatst en aangesloten op het elektriciteitsnet. Om de straat toch voldoende te verlichten
worden tijdens de werkzaamheden twee tijdelijke lichtmasten geplaatst.
Afsluiten Biezelingseweg en Annie MG Schmidtsingel
Tijdens de werkzaamheden is de Zuidhoek op twee momenten nog maar via één zijde bereikbaar. Als het zover is, zullen wij dit communiceren door middel van bebording en via een bericht
in de Scheldepost, op onze website en Facebook.
Wij verzoeken u rekening te houden met de volgende aandachtspunten:
• het tijdig wegzetten van uw auto vanwege de uit te voeren werkzaamheden;
• uw afvalcontainer zodanig aan de weg te zetten dat de huisvuilauto de container kan legen (indien nodig zal de aannemer hierbij assistentie verlenen).
Hoe wordt u verder geïnformeerd?
Bijzonderheden zoals het afsluiten van de wijk zullen wij vermelden via een bericht in de Scheldepost, op onze website en Facebook. De planning wordt zo veel mogelijk gehanteerd, maar
het kan voorkomen dat door onvoorziene omstandigheden hiervan wordt afgeweken. Als we
voor uw woning gaan werken, wordt u hierover voordien nogmaals geïnformeerd. Alle informatie zoals bewonersbrieven en faseringstekeningen zullen ook gepubliceerd worden op onze
website www.kapelle.nl.
Vragen?
Inhoudelijke vragen over het werk en vragen over de planning of bereikbaarheid kunt u stellen
aan de uitvoerder van de aannemer, Eelco van Eekelen. Hij is telefonisch bereikbaar via het
telefoonnummer 06 - 15 30 36 60 of emailadres eeekelen@heijmans.nl.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met onze toezichthouder, Johan Jacob van der
Endt. Hij is telefonisch bereikbaar via het telefoonnummer 06 - 20 88 18 60 of emailadres Johan-Jacob@juustdaarom.nl.
De aannemer en wij proberen de overlast tot een minimum te beperken. Wij vragen daarvoor
uw medewerking en hopen op uw begrip voor deze overlast.
Vertrouwend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Kapelle,
namens deze,
de portefeuillehouder,

J.H. Herselman
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