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Geachte mevrouw, heer,
In oktober en november vorig jaar bent u geïnformeerd over de aanstaande werkzaamheden in
de Gildenstraat, Achterweg en een deel van de Waardekensstraat. De afgelopen periode zijn er
voor dit werk diverse onderzoeken uitgevoerd. Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat er meer
voorbereidingstijd noodzakelijk is. Dit heeft tot gevolg dat de planning ten opzichte van de
eerdere berichtgeving is aangepast.
1. We starten pas met de uitvoering van de werkzaamheden na de zomervakantie 2020.
2. De nieuwe en definitieve verharding in de Gildenstraat wordt gelijk na de
rioleringswerkzaamheden aangebracht.
Definitief inrichten Gildenstraat
Uit onderzoek blijkt dat de draagkracht van de bodem dusdanig goed is dat zettingen na de
rioleringswerkzaamheden minimaal zijn. Om de overlast te beperken gaan we de riolerings- en
verhardingswerkzaamheden in één fase uitvoeren. We hebben voor het hele plangebied een
concept inrichtingsplan gemaakt welke we graag met u bespreken.
Bewonersavond
We nodigen u daarom uit voor de bewonersavond 'Project Gildenstraat e.o.'
Woensdag 18 maart, 19.30 uur— 21.00 uur
Datum en tijdstip:
De Heyzon Jufferswegje 31, 4421 JA Kapelle
Locatie:
Concept inrichtingsplan
De eerder ontvangen wensen zijn zoveel als mogelijk verwerkt. Het plan kunt u inzien in de
vorm van een presentatietekening via www.kagelle.nl/gildenstraateo. Onderstaand hebben we
de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige inrichting omschreven. In het hele
gebied wordt de riolering en openbare verlichting vervangen.
1. Achterweg (vanaf de Schoolstraat tot de kruising Achterweq/Gildenstraat)
In de Achterweg en Waardekensstraat verandert niets aan de inrichting van de straat. De
huidige bestrating wordt aangebracht op een nieuwe hoogte. De rijbaan in de Achterweg leggen
we aan in een hol profiel met de goot in het midden van de rijbaan.
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2. Gildenstraat (vanaf de kruising Achterweg t/m het Donkerewegje)
De kruising Gildenstraat/Achterweg wordt geaccentueerd door een andere kleur verharding.
Aan de zijde van de Gildenstraat 78 t/m 84 brengen we een brede parkeerstrook aan op gelijke
hoogte met de rijbaan. De rijbaan leggen we aan in een hol profiel met de goot in het midden.
3. Gildenstraat (vanaf de kruising Donkerewegje tot de kruising met het Paardewegle)
Ter hoogte van Gildenstraat 35 leggen we een drempel aan.
Woningzijde: De parkeerhavens leggen we aan op gelijke hoogte met de stoep. De huidige
bomen worden verwijderd en vervangen voor een nader te bepalen soort.
Akkerzijde: Op diverse locaties in de rijbaan brengen we doormiddel van een andere kleur
verharding parkeervakaanduiding aan. De haag, onderbeplanting en coniferen worden
verwijderd. We planten over de hele lengte een nieuwe nader te bepalen soort haag en een
aantal nieuwe bomen.
4. Gildenstraat (vanaf de kruising Paardewegie t/m de kruising Biezelingseweq/Lingestraat)
De verhoogde plateaus op de kruisingen met het Paardewegje, Kapellerie en de
Biezelingseweg /Lingestraat verdwijnen. De gelijkwaardige kruisingen worden geaccentueerd
door een afwijkende kleur verharding. De bloembakken op de kruising Biezelingseweg/
Lingestraat vervallen. De onderbeplanting in de plantsoenen wordt vervangen door gazon.
Vervolg en planning
Naar aanleiding van opmerkingen en aanvullende wensen op de bewonersavond maken we het
ontwerp definitief. Dit ontwerp delen we met u via onze website. Vervolgens gaan we de
tekeningen en het contract opstellen voor de aanbesteding. De planning voor de uitvoering is
als volgt:
• September t/m december 2020: Riolerings- en verhardingswerkzaamheden Achterweg,
deel Waardekensstraat t/m de kruising Gildenstraat/Donkerewegje.
• Januari t/m juni 2021: Riolerings- en verhardingswerkzaamheden vanaf de kruising
Gildenstraat/Donkerewegje t/m de kruising Gildenstraat/Biezelingseweg/Lingestraat.
Minimaal twee weken voor aanvang van de werkzaamheden wordt u hierover geïnformeerd.
Vragen?
Heeft u vragen, kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Kapelle de heer
Poppe via 0113 — 33 31 57 of m.poppeakapelle.nl.
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