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ONDERWERP

Start woonrijp maken Kroonjuweel en Palts
Geachte heer/mevrouw,
In onze brief van eind december hebben wij u geïnformeerd over de planning met betrekking
tot het woonrijp maken van het Kroonjuweel, Palts en omgeving. Aannemingsbedrijf JD Infra
B.V. uit Koudekerke gaat deze werkzaamheden uitvoeren. Inmiddels zijn de (voorbereidende)
werkzaamheden gestart. Vanaf volgende week wordt de straat in fase 1 in het Palts
daadwerkelijk opgebroken en voorzien van nieuw straatwerk. Tevens worden er nieuwe
lichtmasten aangebracht.
Planning:
De werkzaamheden zullen in een aantal fases worden uitgevoerd. Daarbij zal het uitgangspunt
zijn dat de school tijdens haal- en brengtijden bereikbaar moet zijn. Uiteraard zullen de
woningen ook bereikbaar blijven, in elk geval te voet, en doen we er alles aan om de overlast
zo veel mogelijk te beperken. Hieronder treft u de bijgewerkte planning:
De planning en fasering is als volgt:
- Week 5 inrichten werkterrein, kleinschalige of voorbereidende werkzaamheden
- Fase 1: week 6 t/m 8 (8-26 februari) Palts 24 tot Palts 10;
de ondergrondse containers in het Kroonjuweel worden verplaatst tijdens de
voorjaarsvakantie;
- Fase 2: week 9 t/m 13 (1 maart- 2 april) Palts 10 tot Kroonjuweel 24;
- Fase 3: week 14 t/m16 (6-23 april) Palts 32-24;
- Fase 4a: week 17 t/m 19 (26 april-14 mei) Rijbaan Kroonjuweel (voor de school) en
Karel de Grote (in de meivakantie en week van Hemelvaartsdag)
- Fase 4b: week 20 t/m 22 (17 mei-4 juni) Afwerken rabatstroken (loopstrook).
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Deze planning is onder voorbehoud en mede afhankelijk van weersomstandigheden. De
planning is uitgewerkt op tekening. Deze kunt u inzien via het internet adres:
www.vlissingen.nl/souburgnoord.
Bereikbaarheid:
Per fase wordt dat gedeelte afgesloten voor het verkeer. Om u meer inzicht te geven in de
algehele bereikbaarheid binnen uw wijk zullen wij op bovengenoemde internetsite een
overzichtstekening plaatsen waarop de dan geldende wegafsluitingen en eventuele
omleidingen staan aangegeven. Deze tekening wordt wekelijks aan de situatie aangepast.
Nadere informatie:
Bewoners van het Kroonjuweel en Palts worden per fase door de aannemer nader
geïnformeerd over de werkzaamheden ter hoogte van hun woning.
Heeft u nog vragen of opmerkingen over de uitvoering, dan kunt u contact opnemen met de
uitvoerder op het werk dhr. Niels Janse tel: 06- 23591946 van JD Infra B.V.
Ook kunt u contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente dhr. Wilfred Proost, tel:
06- 51246720.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
namens het college,
Projectleider Souburg-Noord
M. Verlinde-de Knikker
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