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Brief voorberei den wer kz aamheden Gil denstr aat, Ac hter weg en deel Waardekensstraat 26790/003

Geachte heer, mevrouw,
In 2020 en 2021 gaan we werkzaamheden uitvoeren in de Gildenstraat, Achterweg en een deel
van de Waardekensstraat. Het doel van deze brief is om de omwonenden in een vroeg stadium
te betrekken. Om de projectgrenzen te verduidelijken hebben wij als bijlage van deze brief een
kaartje toegevoegd.
Planning
Werkzaamheden riolering 2020 (oranje en blauwe arcering op tekening)
In 2020 gaan we de riolering vervangen in de Gildenstraat en een deel van de Waardekensstraat en Achterweg. Om het overtollige regenwater in de Achterweg af te voeren leggen we
vanaf de Achterweg t/m het Donkerewegje een extra afvoerriool aan.
Werkzaamheden bestrating 2020 (blauwe arcering op tekening)
In de Achterweg en Waardekensstraat verandert niets aan de inrichting van de straat. We brengen de huidige bestrating weer terug aan. Het kan dat de hoogte van de bestrating in de Achterweg wel wijzigt. In de Gildenstraat leggen we de ‘’oude’’ bestrating tijdelijk terug.
Werkzaamheden bestrating 2021 (oranje arcering op tekening)
In 2021 breken we de ‘’oude’’ bestrating in de Gildenstraat op en voeren we een herinrichting
uit. Dit betekent dat we de fundering en alle bestrating vernieuwen. De indeling van de straat
kan mogelijk wijzigen. De indeling is mede afhankelijk van uw opmerkingen, eisen en wensen.
Opmerkingen, eisen en/of wensen
Wat kan er beter in de straat of is er iets wat u graag wilt behouden? Wij willen u vragen mee te
denken met de planvorming. U kunt hierbij denken aan:
 verkeersveiligheid;
 parkeren;
 groen / bomen / beplanting;
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openbare verlichting;
water;
alle overige opmerkingen, eisen en wensen.

U kunt uw reactie t/m 30 november 2019 insturen naar de projectleider van de gemeente Kapelle, de heer Poppe, hij is te bereiken op e-mailadres m.poppe@kapelle.nl. Voor vragen kunt u
ook telefonische contact opnemen via telefoonnummer 0113 – 33 31 57.
Vervolg
Komende tijd gaan we de tekeningen en het contract opstellen voor de aanbesteding van de
rioleringswerkzaamheden 2020. Naar aanleiding van de ontvangen reacties en ons programma
van eisen gaan we ook op hoofdlijnen een concept inrichtingsplan maken. Aan het eind van dit
jaar wordt u hierover opnieuw geïnformeerd. In 2020 organiseren we een bewonersavond.
Wij willen u alvast bedanken voor uw inbreng en hopen samen met alle omwonenden de komende twee jaar een mooie en droge openbare ruimte te maken.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Kapelle,
namens deze,
de portefeuillehouder,

J.H. Herselman
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