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Herinrichting plein Westbeer en Coosje Buskenstraat 
 
 

Sint-Annaland, 15 april 2022 
 
Aan de bewoners/ gebruikers van dit adres, 
 
Gebr. Moerland BV uit Sint-Annaland start in week 18 met de uitvoering van de werkzaamheden voor de 
herinrichting van het plein Westbeer en de Coosje Buskenstraat. Hierbij worden alle verhardingen vernieuwd, 
komt er meer ruimte voor groen en krijgt het plein een nieuwe indeling. Meer informatie over het project is 
ook terug te vinden op de website www.vlissingen.nl/westbeer 
 
Planning 
 In grote lijnen is de planning en volgorde als volgt: 

• Fase 1: week 18 t/m 24 (02-05 t/m 17-06) Coosje Buskenstraat zuidzijde tot boulevard 
• Fase 2: week 23 t/m 29 (07-06 t/m 22-07) Coosje Buskenstraat noordzijde tot boulevard 
• Fase 3: week 27 t/m 31 (04-07 t/m 05-08) Boulevards trottoirs woningzijden 
• Fase 4: week 35 t/m 42 (29-08 t/m 21-10) Plein Westbeer 
• Fase 5: week 42 t/m 44 (17-10 t/m 04-11) Coosje Buskenstraat rijbaan 

 
Bovengenoemde data zijn onder voorbehoud van onvoorziene (weer)omstandigheden.  
 
Door leveringsproblemen van de maatwerkbanden is de planning en de fasering iets gewijzigd. Omdat we 
met de planning i.v.m. de stormseizoen zover mogelijk gereed willen zijn op het Westbeerplein blijft de 
rijbaan van Coosje Buskenstraat (oprit) de gehele tijd afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor voetgangers 
worden de trottoirs opgesteld zodra dit kan. Op de achterzijde van deze brief vindt u een kaartje met de 
nieuwe fasering aangeduid. 
 
Bereikbaarheid en veiligheid 
Om de werkzaamheden veilig uit te voeren is het werkgebied afgesloten met een verkeersafzetting voor alle 
gemotoriseerd verkeer. Doorgaand verkeer wordt hierbij omgeleid. Uw woning blijft te voet bereikbaar, 
hiervoor zullen voorzieningen worden getroffen.  
 
Vragen? 
De aansturing van de uitvoering is in handen van de heer Anko den Engelsman. Bij eventuele (dringende) 
vragen is hij tijdens kantooruren bereikbaar op 06-54975982. Daarnaast kunt u ons ook schriftelijk vragen, 
opmerkingen en/ of klachten sturen via info@moerlandbv.nl.  
 
Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u terecht bij de heer W. Proost van de gemeente Vlissingen, 
bereikbaar via telefoonnummer 06-51246720. 
 
Wij zullen  er naar streven enige vorm van overlast zoveel mogelijk te beperken en vragen om uw begrip voor 
de uit te voeren werkzaamheden.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Gebr. Moerland BV 
 
 

Fasering van de werkzaamheden zie kaart op de achterzijde 
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