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Geachte heer, mevrouw,
Op 9 oktober heeft u een brief ontvangen over de uit te voeren werkzaamheden in de Gildenstraat, Achterweg en een deel van de Waardekensstraat in 2020 en 2021. Hierin hebben wij u
gevraagd mee te denken over de planvorming. In onderstaande tabel vindt een overzicht van
de ingekomen eisen, wensen en/of vragen.
Eisen/wensen/vragen

Vervolgactie

1.

De aannemer moet in de uitvoering zorgen dat de Kapellerie te alle tijden bereikbaar blijft.
De hoofdriolering in de straat wordt vervangen, helaas
lossen we het borrelen van het water hier niet mee op.
Dit heeft waarschijnlijk te maken met de ontluchting van
uw woning.
Bij de herinrichting in 2021 vervangen we de openbare
verlichting in de Gildenstraat.

2.

Blijft de Kapellerie tijdens de werkzaamheden
bereikbaar?
Bij hevige neerslag borrelt het water in de woningen.

3.

Wordt de openbare verlichting ook vervangen?

4.

Behouden van een groenstrook tussen de Gildenstraat en het akkerbouwperceel.

5.

Er wordt erg hard gereden en er is een hoge
parkeerdruk in de Gildenstraat.
Aandacht voor de verkeersveiligheid in de
bocht Achterweg/Gildenstraat
Graag het brede wegprofiel op het korte deel
Gildenstraat voor nummer 79 t/m 84 behouden.
Geen drempels.

6.
7.

8.

Is het mogelijk om het water vanaf de straat af
te voeren naar de sloot in Donkerwegje?

Kerkplein 1
4421 AA Kapelle
Postbus 79
4420 AC Kapelle

Afhankelijk van de nieuwe inrichting van de straat in
2021 gaan we de bomen in de groenstrook zoveel
mogelijk behouden. De coniferen en lage beplanting
worden verwijderd en vervangen voor een nader te
bepalen groenafscheiding. De beplanting voor de Gildenstraat 2 wordt verwijderd tijdens de rioleringswerkzaamheden in 2020.
Wordt meegenomen bij het ontwerp herinrichting 2021.
Wordt meegenomen bij het ontwerp herinrichting 2021.
Wordt meegenomen bij het ontwerp herinrichting 2021.

Het korte deel Gildenstraat voor nummer 79 t/m 84
wordt verlaagd en aangebracht met een hol profiel. Op
deze manier voert het water af naar de sloot in het
Donkerewegje.
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Vervolg
Rioleringswerkzaamheden 2020
Komende tijd werken we aan het opstellen van het contract en tekeningen voor de aanbesteding. In het voorjaar van 2020 starten we met de werkzaamheden. De rioleringswerkzaamheden voeren we uit in de Gildenstraat, een deel van de Waardekensstraat en de Achterweg. In
de Achterweg en de Waardekensstraat brengen we de huidige bestrating aan op een nieuwe
hoogte. Aan de inrichting van de laatstgenoemde straten verandert niets.
Voordat de werkzaamheden starten wordt u hierover uiteraard geïnformeerd.
Herinrichtingswerkzaamheden 2021
We breken de ‘’oude’’ bestrating in de Gildenstraat op en voeren een herinrichting uit. Dit betekent dat we de fundering en alle bestrating vernieuwen. De gemeente Kapelle maakt op basis
van de eisen/wensen van de omwonenden een concept inrichtingsplan. Dit plan wordt besproken op een bewonersavond in de tweede helft van 2020.
Vragen?
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de heer
Poppe via telefoonnummer 0113– 333 157 of via het e-mailadres m.poppe@kapelle.nl.
Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Kapelle,
namens deze,
de portefeuillehouder,
BWDH1
J.H. Herselman
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