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Aan: 
De bewoner (s) / gebruikers van dit pand 
 
Boulevard Evertsen 1 
4382AG Vlissingen 

 
Herinrichting plein Westbeer en Coosje Buskenstraat - update 

 
Sint-Annaland, 29 juli 2022 

Aan de bewoners/ gebruikers van dit adres, 
 
Gebr. Moerland BV uit Sint-Annaland is op dit moment bezig 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/coosjebuskenstraat 
 
Planning 
De werkzaamheden in de Coosje Buskenstraat zijn in volle gang en het streven is om de herinrichting van de 
Coosje Buskenstraat tot aan het kruispunt met de Boulevards Bankert en De Ruyter zo ver mogelijk gereed 
te hebben voor de zomervakantie. Vanaf 8 augustus genieten onze medewerkers van vakantie tot en met 29 
augustus. Na de zomervakantie wordt gestart met de werkzaamheden aan het plein en het kruispunt. 
Hiervoor wordt het plein en het kruispunt met de Boulevards Bankert en de Ruyter afgesloten vanaf 
Boulevard Bankert 30 tot Boulevard de Ruyter 428. Deze resterende werkzaamheden zullen vanaf 29 
augustus nog ca. 10 weken in beslag nemen (tot medio november) onder voorbehoud van onvoorziene 
(weers)omstandigheden.  
 
Bereikbaarheid en veiligheid 
Om de werkzaamheden veilig uit te voeren is het werkgebied afgesloten met een verkeersafzetting voor alle 
gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers zal het mogelijk zijn om van de Boulevard Bankert naar Boulevard 
de Ruyter te gaan en omgekeerd. Het werkgebied en de tijdelijke verkeersmaatregelen zijn terug te vinden 
op de achterzijde van deze brief. 
Bewoners Boulevard Bankert 30-156 
Vanaf de Trompweg is Boulevard Bankert afgesloten, doorgaand verkeer wordt hierbij omgeleid. Laden en 
lossen voor bestemmingsverkeer in het afgesloten gebied is mogelijk. Omdat hierdoor een doodlopende 
situatie ontstaat wordt een tijdelijke keermogelijkheid voor personenauto’s aangelegd (zie achterzijde van 
deze brief). Uw woning blijft te voet bereikbaar, hiervoor zullen indien noodzakelijk voorzieningen worden 
getroffen.  
 
Bewoners Boulevard De Ruyter 
Boulevard De Ruyter is vanaf Coosje Buskenstraat afgesloten, doorgaand verkeer wordt hierbij omgeleid. 
Voor bestemmingsverkeer is het mogelijk Boulevard De Ruyter te bereiken via het Beursplein. Hiervoor is 
tijdelijk tweerichtingsverkeer ingesteld. Omdat door de afsluiting een doodlopende situatie ontstaat worden 
twee tijdelijke keermogelijkheden aangelegd. De eerste mogelijkheid is ter plaatse van De Gevangentoren. 
Vanaf dit punt is enkel nog doorgang voor personenauto’s. De tweede keermogelijkheid is ter hoogte van 
Boulevard De Ruyter nr. 424. Vanwege de beperkte ruimte is deze keermogelijkheid alleen geschikt voor 
personenauto’s. De situering van de keermogelijkheden is aangegeven op de achterzijde van deze brief. Uw 
woning blijft te voet bereikbaar, hiervoor zullen indien noodzakelijk voorzieningen worden getroffen. 
 

https://www.vlissingen.nl/inwoner/wonen/wijken-en-kernen/binnenstad/plein-westbeer-en-coosje-buskenstraat.html
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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 
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