
 
 

    
                    
                                                                    
        

   
 

   
             

            
      

        
   
          

     
 

      
             

  
 

 
        

       
       

       
 

 
       

        
      

  
   

 
 

      
       

  
 

 
        

 
 

     
            

     
 

             
              

  
 

         
        

 
  

    
    

    

Informatiebrief II werkzaamheden ‘Bouwrijp maken Claverveld fase 1 te Vlissingen’ 

25-03-2019 

Geachte heer, mevrouw, 

Waarom deze brief? 
Ons bedrijf, BAM Infra Regionaal Breda, heeft opdracht van de Gemeente Vlissingen het werk ’Bouwrijp 
maken Claverveld fase 1 te Vlissingen’ uit te voeren. Met deze brief informeren wij u over de door ons 
bedrijf uit te voeren werkzaamheden en (verkeers)maatregelen. 

Wat gaat er gebeuren? 
Op 4 februari zijn de werkzaamheden voor het bouwrijp maken van Claverveld fase 1 gestart. De 
werkzaamheden worden naar verwachting medio april afgerond. 

Tijdens deze werkzaamheden wordt eveneens een nieuwe verbinding (ondergrondse duiker) aangelegd 
tussen de 2 sloten aan beide zijde van de kruising Wibautlaan met de Jacoba van Beierenweg en 
Weijevlietweg. 

Verkeersmaatregelen 
In verband met deze werkzaamheden wordt de kruising van 
de Wibautlaan met de Jacoba van Beierenweg en 
Weijevlietweg volledig afgesloten voor al het verkeer. Het 
betreft een permanente afsluiting van 27 maart tot half april 
2019. 

De afsluiting van de kruising wordt door de gemeente 
Vlissingen kenbaar gemaakt bij de hulpdiensten. Door middel 
van bebording worden verkeersdeelnemers gewezen op de 
tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingsroutes. 
Daarnaast worden wanneer benodigd verkeersregelaars 
ingezet. 

Voor meer informatie over de werkzaamheden, de faseringen 
en de verkeersmaatregelen verwijzen wij u naar de 
projectwebsite van Claverveld (www.vlissingen.nl/claverveld). 

Werktijden 
De werktijden zijn op reguliere werkdagen van 7.00 uur tot 16.30 uur. 

Communicatie 
Heeft u algemene vragen over het project? 
Neem dan contact op met de projectleider van de gemeente Vlissingen te bereiken op tel. nr. 0118-487231 
of per e-mail emarteijn@vlissingen.nl 

Heeft u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden neem dan contact op met onze hoofduitvoerder 
Adri van Vossen (BAM Infra bv Regionaal Breda ), te bereiken op tel. nr. 06-53578489 of per e-mail: 
adri.van.vossen@bam.com 

Wellicht gaat u (enige) hinder ondervinden van deze werkzaamheden. Wij vragen hiervoor dan ook uw 
begrip en proberen dit uiteraard zoveel als mogelijk te voorkomen. 

Met vriendelijke groet, 
Projectteam Bouwrijp maken Claverveld fase 1 
BAM Infra Regionaal Breda 
Tel. Nr.: 076 – 573 4800 
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