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Zierikzee, 17 december 2021 
 
 
Ons kenmerk : ZE21015-03/KB 
Betreft : Nieuws/bewoners brief “Werkzaamheden Schubertlaan Vlissingen” 

 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Met deze derde bewonersbrief informeren wij u over de voortgang van de werkzaamheden in de 
Schubertlaan, en over de bereikbaarheid van uw woning tijdens de Kerstvakantie.  
 
Planning en fasering 
Zoals u heeft kunnen zien zijn de trottoirs in fase 1 & 2 nog niet aangebracht, zo ook het laatste 
gedeelte van de rijbaan in fase 2 is nog niet geheel klaar. Door met name de 
weersomstandigheden en vertraging aanleg glasvezelkabel is het niet mogelijk om de trottoirs in 
fase 1 en 2 aan te brengen voor de kerstvakantie, waarvoor excuses. 
 
Uw woning is geheel bereikbaar tijdens de Kerstvakantie, de rijbaan wordt opengesteld voor het 
verkeer. Een gedeelte van de rijbaan in fase 2 blijft een tijdelijke verharding, deze rijbaan zullen 
wij nog afwerken zodat er met een auto stapvoets overheen gereden kan worden.  
 
Fase 1&2: 
In de Schubertlaan fase 1 en 2 zullen de trottoirs in januari 2022 aangebracht worden. 
 
Fase 3:  
De Schubertlaan vanaf de Debussylaan tot Strausslaan en de Debussylaan zal vanaf maandag 
10 januari 2022 tot vrijdag 25 januari 2022 afgesloten worden voor het verkeer. 
 
Fase 4: 
De Schubertlaan vanaf de Strausslaan tot Chopinlaan volgt aansluitend op Fase 3 
 
Faseringstekening: 
In de bijlage vindt u de faseringstekening van de werkzaamheden in de Schubertlaan.  
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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. 
 
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. 
 
Namens het projectteam Van Gelder en de Gemeente Vlissingen wensen wij u prettige 
feestdagen en alvast een gelukkig nieuwjaar. 
 
Vragen? 
Heeft u vragen tijdens onze afwezigheid 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)


