
    
     

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 

    

        
    

       
    

    

  
 
 

 
 

           
          

  
  

             
          

             
        

            
           

  
          

     
             

        
          

        
  

  
  

          
           

         
               

             
  

  
          

      
 

  
 

     
 

Aan de bewoners van dit pand 

UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 

n.v.t. Singel 2098755 / 2226271 19 december 2022 
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 

E. Rottier Paul Krugerstraat 1 +316-50187912 geen 

ONDERWERP 

Herinrichting Singel F4 

Beste bewoner, 

Deze brief is een vervolg op eerdere brieven over het plan herinrichting Singel F4. In deze 
brief staat meer informatie over de voortgang en planning van het project. 

Planning werkzaamheden herinrichting 
De Voogd Grijpskerke B.V. gaat de herinrichting van de Singel voor de gemeente en 
werkzaamheden aan gas, water en elektra voor DNWG uitvoeren. Eind februari 2023 starten 
zij in het noordwestelijk deel van de Singel met de werkzaamheden. Hierna volgt de aanleg 
van riolering, de bestrating en de openbare verlichting. 
In de Rochussenstraat, een deel van de Scheldestraat en Doctor Ottestraat zal DNWG een 
deel van de nuts vervangen. Dit gebied wordt niet heringericht. 

Om een beeld te krijgen van de fasering en planning verwijzen we u naar de website 
www.vlissingen.nl/singel. Hier kunt u een faseringskaart downloaden met handige 
informatie. Tijdens de uitvoering zorgt de aannemer ervoor dat u te voet bij uw woning kunt 
komen. De werkzaamheden duren naar verwachting tot december 2023. 
Aannemer de Voogd communiceert via de BouwApp voor dit werk. U kunt deze app 
downloaden via de appstore op uw smartphone. Dit project zal in februari 2023 verschijnen 
op deze app. 

Planning werkzaamheden KPN 
Naast de herinrichting en de werkzaamheden voor DNWG, voert Volker Wessels Telecom 
ook werkzaamheden uit aan de datakabels voor KPN. Dit is in het noordoostelijk deel van de 
Singel. Tijdens deze werkzaamheden wordt dit deel van de Singel gefaseerd afgesloten 
voor verkeer. Zij starten maandag 9 januari 2023 in dit deel van de straat. Tijdens de 
uitvoering zorgt de aannemer ervoor dat u te voet bij uw woning kunt komen. 

Meer informatie 
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Dan kunt u contact opnemen met 
toezichthouder Corjan Korsman tijdens kantooruren via 14-0118 of 
ckorsman@vlissingen.nl. 

Hoogachtend, 
Namens het college van Burgemeester en Wethouders, 

POSTBUS 3000, 4380 GV VLISSINGEN  TELEFOON 0118-487000 EMAIL GEMEENTE@VLISSINGEN.NL 
FAX 0118-410218 IBAN: NL36BNGH0285008889 BIC: BNGHNL2G 

http://www.vlissingen.nl/singel
mailto:ckorsman@vlissingen.nl
mailto:GEMEENTE@VLISSINGEN.NL
mailto:ckorsman@vlissingen.nl
www.vlissingen.nl/singel


      
 

 
 
 
  

   
  
  
  

    
  
 

 
 
 

Dhr. G. Overweel 

Projectleider Civiel, Team Fysiek, Ingenieursbureau 

Blad 2 behorend bij 2098755 / 2226271 




