
  

In opdracht van DNWG en de gemeente Vlissingen 
start H4A uit Sas van Gent op maandag 21 maart a.s. 
met het vervangen van kabels en leidingen en riool- en 
bestratingswerkzaamheden. Dit gebeurt in de Esdoornstraat, 
Lindenstraat, Molenweg, Ahornstraat, Henri Dunantstraat, 
Van Ginkelstraat en J.D.P. de Smitstraat. De werkzaamheden 
zijn opgedeeld in 4 fasen en zijn medio juni 2023 gereed. 

Vanwege de omvang van het project en de diversiteit aan 
werkzaamheden is het mogelijk dat u gedurende de uitvoering 
van het werk hinder ervaart. Wij doen ons uiterste best om hinder 
voor u als omwonende te minimaliseren. We informeren u graag 
over de voortgang van de werkzaamheden en de mogelijkheid 
om met ons in contact te komen. Iedere twee maanden 
ontvangt u daarom een nieuwsbrief, met een update over de 
werkzaamheden en informatie over de laatste stand van zaken. 

Werkzaamheden 
Het vernieuwen van zowel kabels en leidingen, als riolering en 
bestrating in uw straat is een complexe klus. Tijdens de uitvoering 
van onze werkzaamheden moet uw woning bereikbaar blijven 
en wilt u als bewoner natuurlijk gewoon kunnen blijven koken, 
wassen en naar het toilet kunnen gaan. Om die reden voeren wij de 
werkzaamheden in verschillende achtereenvolgende stapjes uit. 

1. We beginnen met het aanleggen van de nieuwe kabels en 
leidingen in het trottoir. Nadat de nieuwe waterleiding is gevuld 
met schoon, vers drinkwater controleren we de kwaliteit van het 
drinkwater. Pas daarna sluiten we uw woning aan op de nieuwe 
stroomkabel en gas- en waterleiding. 

2. We vervangen de kabels en leidingen tot in uw meterkast. Onze 
uitvoerder zal hiervoor op termijn een afspraak met u inplannen. 

3. Nadat uw woning is aangesloten op de nieuwe kabels en 
leidingen, verwijderen we de oude kabels en leidingen in uw 
straat. 

4. Aansluitend vernieuwen we de riolering. Het oude gemengde 
rioolstelsel wordt vervangen door een nieuw gescheiden 
rioolstelsel. In dit gescheiden rioolstelsel worden vuil water en 
regenwater apart opgevangen en afgevoerd. We vervangen de 
riolering tot tegen de erfgrens. 

5. De laatste stap bestaat uit het aanbrengen van nieuwe bestrating. 

Fasering 
In samenspraak met onze opdrachtgevers DNWG en de 
gemeente Vlissingen hebben we het werk opgedeeld in 4 fasen: 
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Faseringen 

Fase 1: Esdoornstraat

  Fase 2: Lindenstraat

  Fase 3:  Molenweg en Ahornstraat

  Fase 4a: Henri Dunantstraat 

  Fase 4b: J.D.P. de Smitstraat “even zijde”

  Fase 4c: Van Ginkelstraat 

  Fase 4d:  J.D.P. de Smitstraat “oneven zijde” 
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Contact 
Uitvoerder 
Voor vragen over de uitvoering van het werk die direct een 
oplossing nodig hebben kunt u contact opnemen met onze 
uitvoerder Jasper Janssen via 06-41787142. 

Omgevingsmanager 
Voor overige vragen kunt u tijdens 
kantooruren van 08.00-17.00 uur contact 
opnemen met onze omgevingsmanager: 

Sidney Mast 
omgevingsmanagement@h4a.nl 
0115-841211 

U kunt de ontwikkelingen van het project op de voet volgen door de 
BouwApp te installeren op uw smartphone of tablet.  Zo blijft u op de 
hoogte van de stand van zaken. 

Hoe volg ik het project via de BouwApp? 
Om het project “Molenweg Fase 4” met de BouwApp te volgen: 
• Download de BouwApp in de Appstore (Google of Apple). 
• Kies de gele helm. 
• Ga naar “Zoek projecten 
• Zoek op “Molenweg Fase 4” 
• Selecteer project. Klik op  Toevoegen aan favorieten 
• Telkens als er een update is, krijgt u een klein geel helmpje in het 

scherm te zien. Zo weet u snel wanneer er een nieuwe foto of een 
nieuw bericht is toegevoegd. 

Uitvoering werkzaamheden 
De werkzaamheden starten op maandag 21 maart maart a.s.. Naar 
verwachting zijn de werkzaamheden medio juli 2022 gereed. De 
werkzaamheden vinden iedere werkdag plaats van 7.00 uur tot 18.00 uur. 

Bereikbaarheid hulp- en gemeentelijke diensten 
Gedurende de werkzaamheden dragen wij er zorg voor dat uw woning 
te allen tijde bereikbaar blijft voor hulpdiensten. Hiervoor hebben wij 
regelmatig contact met vertegenwoordigers van de politie, brandweer 
en ambulance. Maar ook u kunt uw steentje bijdragen door uw auto 
bijvoorbeeld niet in of voor een werkvak te parkeren, maar in de daarvoor 
bestemde parkeervakken. 
Tijdens de werkzaamheden is uw straat afgesloten voor alle verkeer. Dit 
betekent ook dat de vuilniswagen niet tot voor uw deur kan komen. 
Wij vragen u vriendelijk uw rolcontainer aan te bieden op een voor de 
vuilniswagen goed bereikbare plaats. 

Aanmelden Bouwapp 
Ook hebben wij een Bouwapp. Via deze app ontvangt u digitaal de 
nieuwsbrieven en de laatste projectinformatie. Bovenstaand treft u de uitleg 
hoe u deze kunt installeren. 

Verzamelplekken huisvuil 
Is uw perceel tijdelijk niet bereikbaar voor gemotoriseerd verkeer? Dan 
kunt u uw afvalcontainer plaatsen op een centraal verzamelpunt dat wel 
bereikbaar is voor de gemeentelijke diensten. Deze staan met een logo 
aangegeven. Mocht u door fysieke omstandigheden niet in staat zijn uw 
container te verplaatsen, dan helpen wij u graag. Hiervoor kunt u contact 
opnemen met onze omgevingsmanager. 
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Uitv˙rend projectteam . . 

 Omgevingsmanager 
Sidney Mast 

Uitvoerders 
Jasper Janssen | Nils Willemse 

Fase 1 & 2 : Vernieuwen kabels en leidingen
     Esdoornstraat & Lindenstraat 

Op maandag 21 maart starten wij met fase 1 van het project.  We 
starten in de Esdoornstraat en werken zo in noordelijke richting tot de 
Middelburgsestraat. Na deze fase gaan we verder met fase 2 en zetten 
we onze werkzaamheden voort in de Lindenstraat. 

Tijdens deze fases worden de kabels en leidingen voor het gas, water en 
elektriciteit vervangen. We beginnen met de aanleg van nieuwe kabels 
en leidingen, waarna wij deze gaan vernieuwen tot in de woningen. 
Bij het realiseren van deze huisaansluitingen is het mogelijk dat u 
een dagdeel geen gebruik kunt maken van gas, water en elektra. Wij 
informeren u hier tijdig over, zodat u hier rekening mee kunt houden. 

Direct nadat de kabels en leidingen van fase 1 en 2 vervangen zijn, 
starten we met riool- en bestratingswerkzaamheden. In een volgende 
nieuwsbrief zullen wij u informeren over de voortgang van die 
werkzaamheden. 

De werkzaamheden in de Esdoornstraat (fase 1) zijn naar verwachting 
eind mei gereed. De werkzaamheden in de Lindenstraat (fase 2) zijn 
naar verwachting eind juli gereed. 

Bereikbaarheid & parkeren 
We streven ernaar om tijdens de uitvoering van het werk de 
bereikbaarheid van de wijk te waarborgen. Alle openbare voorzieningen 
en aangrenzende percelen zijn gedurende de werkzaamheden te 
voet bereikbaar. Het werkgebied is tijdens onze werkzaamheden niet 
toegankelijk met de auto. Wij vragen u vriendelijk uw auto elders te 
parkeren. 




