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Informatie inzake sloop- en bouwwerkzaamheden aan de Braamstraat, Jan de Priesterstraat en 
Van Visvlietstraat 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Per november 2021 is er gestart met de realisatiefase van de nieuwbouw van de scholen en 
gymzaal in Souburg zuid. Er is begonnen met asbestsanering en het slopen van de 
bestaande bebouwing. Daarna starten we met de bouwwerkzaamheden.  
 
Planning 
Tijdens de realisatiefase vinden er op maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 en 17:00 uur 
werkzaamheden plaats. De asbestsanering wordt naar verwachting in december afgerond. 
Daarna worden in december en januari de bestaande gebouwen gesloopt. Tijdens de 
kerstvakantie vinden er twee weken lang geen sloopwerkzaamheden plaats. Nadat de 
gebouwen weg zijn, wordt direct gestart met de bouwwerkzaamheden. De verwachting is dat 
eind 2022 de nieuwbouw gereed is. 
 
Overlast tijdens sloop- en bouwwerkzaamheden 
Voorafgaand aan de machinale sloopwerkzaamheden wordt een opname gedaan van de 
omliggende woningen. Dit betreft de woningen die in een straal van ca. 50 meter vanaf de 
bestaande bebouwing liggen. Deze omwonenden hebben hiervoor inmiddels een brief 
ontvangen met informatie voor het maken van de afspraak voor een opname. De terreinen 
waar sloop- en bouwwerkzaamheden plaatsvinden worden afgezet met bouwhekken. Alle 
werkzaamheden vinden binnen de bouwhekken plaats. Dit geldt ook voor materiaalopslag, 
containers, kranen en parkeren voor bouwpersoneel. Sloopwerkzaamheden gaan helaas 
gepaard met lawaai. Door de gekozen bouwmethodiek proberen we de geluidsoverlast 
tijdens de bouwfase zoveel mogelijk te beperken. Bij alle locaties worden als fundatie 
schroefpalen toegepast. Het aanbrengen van deze palen brengt geen trillingen te weeg, 
omdat er wordt geboord in plaats van geslagen.  
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Bouwverkeer sloop- en bouwfase 
Tijdens de sloop- en bouwfase rijden vrachtverkeer en hijskranen naar de bouwlocaties voor 
het afvoeren van sloopafval en het aanvoeren en aanbrengen van bouwmaterialen. In 
overleg met het sloopbedrijf en de aannemers is er een verkeersplan opgesteld waarin de 
route voor zwaar verkeer is aangegeven, zie bijlage ‘route bouw- en sloopverkeer’.  
Per locatie worden verkeersmaatregelen getroffen, bijvoorbeeld het afzetten van 
parkeerplaatsen om voldoende vrije doorgang te krijgen. De verkeersmaatregelen worden 
aangegeven met bebording, die zijn terug te zien in de bijlagen ‘verkeersmaatregelen’. 
Tijdens de sloopfase worden tijdelijke parkeervoorzieningen ingericht bij de locaties. Deze 
ruimte is er tijdens de bouwfase niet, daarom worden de grotere transporten met grote 
bouwelementen zoveel mogelijk geclusterd in de beginfase van de bouw, voor locatie 
Parelburcht is dit de periode van ca. februari 2022 t/m april 2022. Voor locatie Tweemaster-
Kameleon is dit eind januari 2022 tot begin april 2022. Deze momenten worden door de 
aannemer op weekniveau gespecificeerd en gecommuniceerd naar omwonenden. Mits de 
COVID ontwikkelingen dit toelaten willen we hiervoor half januari 2022 een inloopmiddag 
voor de buurt organiseren waarin dit nader wordt toegelicht. 
  
Voor de bouw van de scholen vinden vooral in de eerste twee maanden van de bouwfase 
grotere transporten plaats, waarbij parkeerplaatsen afgezet worden. Daarna vinden er 
transporten plaats met voornamelijk kleinere wagens, zodat de parkeervoorzieningen in de 
straat gewoon gebruikt kunnen worden. 
 
Contactinformatie sloop- en bouwfase 
Hebt u nog vragen over bovenstaande informatie, dan kunt u uw vraag e-mailen naar 
rwouters@vlissingen.nl. Voor uitvoering gerelateerde vragen tijdens de sloop- en bouwfase 
kunt u telefonisch contact opnemen met ondergenoemde contactpersonen. 
 
Contactpersoon sloopwerkzaamheden:  Jan de Voogd (Sturm en Dekker): tel. 0118 592720 
Contactpersoon bouw scholen:  Carel van Staden (BUKO) tel. 0183 658400 
Contactpersoon bouw gymzaal:  Pim van Baalen (De Delta) tel. 0118 679000 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
namens het college, 

 
 
G. Bastiaansen 
 
 
 
 
 
 

 Bijlage: route bouw- en sloopverkeer 

 Bijlage: verkeersmaatregelen locatie Van Visvlietstraat 

 Bijlage: verkeersmaatregelen locatie Braamstraat 

 Bijlage: verkeersmaatregelen locatie Jan de Priesterstraat 
 


