
 

 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 

Ons kenmerk: ZE21015-02/JK 1 van 2

       

 
 

Donderdag,  4 november 2021 
 
 
Ons kenmerk : ZE21015-02/JK 
Betreft : Bewonersbrief FASE 2 werkzaamheden Schubertlaan Vlissingen 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Met deze bewonersbrief informeren wij u over de voortgang van het werk in de Schubertlaan.  
 
Werkzaamheden in uw straat. 
Aannemingsmaatschappij van Gelder is reeds gestart met de werkzaamheden in de 
Schubertlaan te Vlissingen. Komende tijd zal de gehele straat (Schubertlaan) aangepakt 
worden inclusief het rioolstelsel. We zijn gestart met de bestratings- werkzaamheden in fase 1 
en gaan de rioleringswerkzaamheden opstarten in Fase 2. De werkzaamheden verlopen 
voorspoedig. 
 
Planning en fasering 
We zijn gestart met de bestratings- werkzaamheden in Fase 1 en gaan de riolerings- 
werkzaamheden opstarten in Fase 2. De werkzaamheden verlopen voorspoedig. 
 
Fase 1:  
Voor u betekend het dat de Schubertlaan vanaf de Brahmslaan tot Francklaan vanaf week 47 
weer bereikbaar is. 
 
FASE 2: 
De kruising Francklaan/Schubertlaan tot de kruising Schubertlaan/Debusseylaan zal vanaf 
maandag 8 november tot eind week 51 2021 afgesloten worden.   
 
Bereikbaarheid woningen 
Vanaf het moment dat de verharding voor uw woning is opgebroken tot het moment dat de 
nieuwe verharding is aangebracht is uw woning in de meeste gevallen alleen te voet 
bereikbaar. U kunt uw auto in één van de aangrenzende straten parkeren. Om uw woning te 
voet bereikbaar te houden leggen we kunststof of stalen loopschotten. Als het noodzakelijk is 
dat u op een bepaald moment met de auto bij uw woning wilt zijn, kunt u dit melden bij de 
aannemer. Gezamenlijk kijken wij wat de mogelijkheden zijn. 
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Aandachtspunten tijdens uitvoering werkzaamheden ter hoogte van uw woning 
• Het tijdig wegzetten van uw auto vanwege de uit te voeren werkzaamheden; 
• Uw afvalcontainer op een locatie aan te bieden waar de huisvuilauto uw container kan 
 legen. Indien nodig kan de aannemer hierbij assistentie verlenen. Hiervoor kunt u 
 contact opnemen met de uitvoerder van het project. 
 
 
Vragen? 
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met één van onderstaande contactpersonen: 
Algemene vragen       Uitvoerende vragen 
Corjan Korsman      Jurgen Kloet     
Toezichthouder gemeente Vlissingen    Uitvoerder van Gelder 
06 - 11531227      06 - 10134191 
ckorsman@vlissingen.nl      jkloet@vangelder.com 
 
 
Afsluiting 
De werkzaamheden gaan overlast veroorzaken. Wij vragen hiervoor uw begrip. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 
 
 
Jurgen Kloet   (Uitvoerder
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Schubertlaan te Vlissingen. Komende tijd zal de gehele straat (Schubertlaan) aangepakt 
worden inclusief het rioolstelsel. We zijn gestart met de bestratings- werkzaamheden in fase 1 
en gaan de rioleringswerkzaamheden opstarten in Fase 2. De werkzaamheden verlopen 
voorspoedig. 
 
Planning en fasering 
We zijn gestart met de bestratings- werkzaamheden in Fase 1 en gaan de riolerings- 
werkzaamheden opstarten in Fase 2. De werkzaamheden verlopen voorspoedig. 
 
Fase 1:  
Voor u betekend het dat de Schubertlaan vanaf de Brahmslaan tot Francklaan vanaf week 47 
weer bereikbaar is. 
 
FASE 2: 
De kruising Francklaan/Schubertlaan tot de kruising Schubertlaan/Debusseylaan zal vanaf 
maandag 8 november tot eind week 51 2021 afgesloten worden.   
 
Bereikbaarheid woningen 
Vanaf het moment dat de verharding voor uw woning is opgebroken tot het moment dat de 
nieuwe verharding is aangebracht is uw woning in de meeste gevallen alleen te voet 
bereikbaar. U kunt uw auto in één van de aangrenzende straten parkeren. Om uw woning te 
voet bereikbaar te houden leggen we kunststof of stalen loopschotten. Als het noodzakelijk is 
dat u op een bepaald moment met de auto bij uw woning wilt zijn, kunt u dit melden bij de 
aannemer. Gezamenlijk kijken wij wat de mogelijkheden zijn. 
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Aandachtspunten tijdens uitvoering werkzaamheden ter hoogte van uw woning 
• Het tijdig wegzetten van uw auto vanwege de uit te voeren werkzaamheden; 
• Uw afvalcontainer op een locatie aan te bieden waar de huisvuilauto uw container kan 
 legen. Indien nodig kan de aannemer hierbij assistentie verlenen. Hiervoor kunt u 
 contact opnemen met de uitvoerder van het project. 
 
 
Vragen? 
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met één van onderstaande contactpersonen: 
Algemene vragen       Uitvoerende vragen 
Corjan Korsman      Jurgen Kloet     
Toezichthouder gemeente Vlissingen    Uitvoerder van Gelder 
06 - 11531227      06 - 10134191 
ckorsman@vlissingen.nl      jkloet@vangelder.com 
 
 
Afsluiting 
De werkzaamheden gaan overlast veroorzaken. Wij vragen hiervoor uw begrip. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 
 
 
Jurgen Kloet   (Uitvoerder
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voorspoedig. 
 
Planning en fasering 
We zijn gestart met de bestratings- werkzaamheden in Fase 1 en gaan de riolerings- 
werkzaamheden opstarten in Fase 2. De werkzaamheden verlopen voorspoedig. 
 
Fase 1:  
Voor u betekend het dat de Schubertlaan vanaf de Brahmslaan tot Francklaan vanaf week 47 
weer bereikbaar is. 
 
FASE 2: 
De kruising Francklaan/Schubertlaan tot de kruising Schubertlaan/Debusseylaan zal vanaf 
maandag 8 november tot eind week 51 2021 afgesloten worden.   
 
Bereikbaarheid woningen 
Vanaf het moment dat de verharding voor uw woning is opgebroken tot het moment dat de 
nieuwe verharding is aangebracht is uw woning in de meeste gevallen alleen te voet 
bereikbaar. U kunt uw auto in één van de aangrenzende straten parkeren. Om uw woning te 
voet bereikbaar te houden leggen we kunststof of stalen loopschotten. Als het noodzakelijk is 
dat u op een bepaald moment met de auto bij uw woning wilt zijn, kunt u dit melden bij de 
aannemer. Gezamenlijk kijken wij wat de mogelijkheden zijn. 
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Aandachtspunten tijdens uitvoering werkzaamheden ter hoogte van uw woning 
• Het tijdig wegzetten van uw auto vanwege de uit te voeren werkzaamheden; 
• Uw afvalcontainer op een locatie aan te bieden waar de huisvuilauto uw container kan 
 legen. Indien nodig kan de aannemer hierbij assistentie verlenen. Hiervoor kunt u 
 contact opnemen met de uitvoerder van het project. 
 
 
Vragen? 
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met één van onderstaande contactpersonen: 
Algemene vragen       Uitvoerende vragen 
Corjan Korsman      Jurgen Kloet     
Toezichthouder gemeente Vlissingen    Uitvoerder van Gelder 
06 - 11531227      06 - 10134191 
ckorsman@vlissingen.nl      jkloet@vangelder.com 
 
 
Afsluiting 
De werkzaamheden gaan overlast veroorzaken. Wij vragen hiervoor uw begrip. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 
 
 
Jurgen Kloet   (Uitvoerder
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Donderdag,  4 november 2021 
 
 
Ons kenmerk : ZE21015-02/JK 
Betreft : Bewonersbrief FASE 2 werkzaamheden Schubertlaan Vlissingen 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Met deze bewonersbrief informeren wij u over de voortgang van het werk in de Schubertlaan.  
 
Werkzaamheden in uw straat. 
Aannemingsmaatschappij van Gelder is reeds gestart met de werkzaamheden in de 
Schubertlaan te Vlissingen. Komende tijd zal de gehele straat (Schubertlaan) aangepakt 
worden inclusief het rioolstelsel. We zijn gestart met de bestratings- werkzaamheden in fase 1 
en gaan de rioleringswerkzaamheden opstarten in Fase 2. De werkzaamheden verlopen 
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Vanaf het moment dat de verharding voor uw woning is opgebroken tot het moment dat de 
nieuwe verharding is aangebracht is uw woning in de meeste gevallen alleen te voet 
bereikbaar. U kunt uw auto in één van de aangrenzende straten parkeren. Om uw woning te 
voet bereikbaar te houden leggen we kunststof of stalen loopschotten. Als het noodzakelijk is 
dat u op een bepaald moment met de auto bij uw woning wilt zijn, kunt u dit melden bij de 
aannemer. Gezamenlijk kijken wij wat de mogelijkheden zijn. 
 
 

Industrieweg 18 
4301 RS  Zierikzee 
T: +31 (0)111 45 01 84 
F: +31 (0)111 45 01 76 
info@vangelder.com 
www.vangelder.com 
 
 
 

Aan de bewoner(s) : 
Schubertlaan 
   



 

 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 

Ons kenmerk: ZE21015-02/JK 1 van 2

       

 
 
Aandachtspunten tijdens uitvoering werkzaamheden ter hoogte van uw woning 
• Het tijdig wegzetten van uw auto vanwege de uit te voeren werkzaamheden; 
• Uw afvalcontainer op een locatie aan te bieden waar de huisvuilauto uw container kan 
 legen. Indien nodig kan de aannemer hierbij assistentie verlenen. Hiervoor kunt u 
 contact opnemen met de uitvoerder van het project. 
 
 
Vragen? 
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met één van onderstaande contactpersonen: 
Algemene vragen       Uitvoerende vragen 
Corjan Korsman      Jurgen Kloet     
Toezichthouder gemeente Vlissingen    Uitvoerder van Gelder 
06 - 11531227      06 - 10134191 
ckorsman@vlissingen.nl      jkloet@vangelder.com 
 
 
Afsluiting 
De werkzaamheden gaan overlast veroorzaken. Wij vragen hiervoor uw begrip. 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 
 
 
Jurgen Kloet   (Uitvoerder
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Aandachtspunten tijdens uitvoering werkzaamheden ter hoogte van uw woning 
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