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Zierikzee, 21 september 2020 

Ons kenmerk : ZE20014/001 
Betreft : Start werkzaamheden Reconstructie Vlamingstraat Vlissingen 

Geachte heer/mevrouw, 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. uit Zierikzee gaat op maandag 16 november 2020 een 
start maken met het project “Reconstructie Vlamingstraat” te Vlissingen. U bent hier reeds eerder 
over geïnformeerd door de Gemeente Vlissingen via een bewonersbrief en via de website. Hierin 
stond vermeld dat de werkzaamheden tussen eind september en eind november 2020 uitgevoerd 
zouden worden. In overleg met de gemeente is besloten om de werkzaamheden iets op te schuiven. 
De aanvang van de werkzaamheden vindt plaats op maandag 16 november en de oplevering staat 

gepland voor vrijdag 11 december 2020. 

Onze werkzaamheden bestaan in basis uit het vervangen en het compleet opnieuw inrichten van de 
Vlamingstraat met nieuwe en gebruikte verhardingsmaterialen. 

Wat betekent dit voor u? 

Planning 
De uitvoering van de werkzaamheden start op 16 november 2020 en duurt tot medio december 
2020. De werkzaamheden worden uitgevoerd in één aaneengesloten fase. 

Uw woning/pand/garagebox zal in deze periode beperkt bereikbaar zijn, wij willen u vragen om uw 
auto tijdens de werkzaamheden elders in de wijk te parkeren, zodat het bouwverkeer er geen hinder 
van ondervind. 

Indien uw pand bevoorraad moet worden via het werkvak, dan graag in overleg met onze uitvoerder 
afstemmen, zodat wij daarmee rekening kunnen houden in de werkzaamheden / planning. 

Afvalcontainers 
Tijdens de werkzaamheden kan de bereikbaarheid voor het ledigen van uw afvalcontainers niet 

gegarandeerd worden. Wij zullen tijdens de werkzaamheden uw afvalcontainers buiten het werkvak 
aanbieden en aan het eind van de betreffende dag weer bij u terugplaatsen. 

Algemeen 
I.v.m. de bereikbaarheid van de hulpdiensten zullen wij streven naar zo kort mogelijke werkvakken. 
Daarnaast garanderen wij, dat na en tijdens elke werkdag uw (voor)deur bereikbaar is middels 
kunststof loopschotten. 

De werkzaamheden in uw straat zullen ongetwijfeld enige overlast veroorzaken. Wij vragen uw begrip 
voor de situatie en zullen proberen de overlast tot een minimum te beperken. 
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Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 

Vragen en/of opmerkingen 
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met: 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. Zierikzee 
Jurgen Kloet - Uitvoerder 
Tel: 06-10134191 
E-mail: jkloet@vangelder.com 

Gemeente Vlissingen 
Timmy Jacobs – Toezichthouder 
Tel: 06-50187895 
E-mail: TJacobs@vlissingen.nl 

Met vriendelijke groet, 

Gelder B.V. 

André Nelis André Nelis
ProjectleiderProjectleiderrojectleiderPProjectleider 
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