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Geachte heer, mevrouw,

Via deze eerste nieuwsbrief willen wij u informeren over de voortgang en de planning van de werkzaamheden
‘Bedrijventerrein Souburg II ’ te Vlissingen.
Wat is er gebeurd?
Het werkterrein is in week 6 ingericht, keten en materiaal containers zijn geplaatst. Ook is er een webcam op de bouwplaats
geïnstalleerd. Indien u interesse heeft kunt u met de werkzaamheden meekijken.

Meekijkwebsite:

https://webwatch.nu/projecten/bedrijventerrein-souburg-2-vlissingen/
Maandag 11 februari is een officiële start van de werkzaamheden geweest. Bestuurders van de betrokken partijen,
Provincie Zeeland, gemeente Vlissingen, ministerie van Defensie en een vertegenwoordiger van de Kenniswerf, hebben
met hydraulische graafmachines de eerste bak in de grond gezet.

Planning
Vanaf maandag 18 februari kunt u een Project App downloaden (via de App store, BAM Projecten App)
Via deze app houden wij u op de hoogte van de werkzaamheden en planning. Ook is het mogelijk om via deze app vragen
te stellen en/of zaken te melden.
Op dit moment zijn de werkzaamheden in Fase 1 in uitvoering (zie afbeelding 1 hieronder). Deze fase is eind april 2019
gereed.

De werkzaamheden in deze fase zijn:
• Graven waterpartij
• Aanbrengen talud bescherming met Enkamatten
• Ontgraven en vervoeren overtollig zand van toekomstige rijbaan (voorbelasting)
• Aanbrengen riolering en duiker
• Aanbrengen fundering onder nieuwe rijbaan en voetpaden
• Aanbrengen trottoirbanden en bestrating van voetpaden
• Aanbrengen lichtmasten
• Aanbrengen asfalt
Begin maart wordt er zand afgevoerd vanaf het werk. Hierdoor zal de Poortersweg druk bereden worden.
Om de veiligheid voor fietsers te waarborgen worden dan de fietsers vanaf de Poortersweg omgeleid via de
Oosterhavenweg over het zogenaamde ‘Olau-viaduct’.
Hiervoor wordt een tijdelijke verbinding gemaakt vanaf de Poortersweg en de Oosterhavenweg naar het viaduct.
U wordt vooraf geinformeerd wanneer deze omleiding in gebruik genomen wordt.

Afbeelding 1
Communicatie

Wij informeren u door middel van digitale nieuwsbrieven en de Project App. Tevens kunt u alle informatie en
(faserings)tekeningen vinden op de website van de gemeente Vlissingen www.vlissingen.nl/bedrijventerreinsouburg
Daarnaast bent u elke dinsdagmiddag van 12.00 uur tot 13.00 uur van harte welkom tijdens het inloopuur in de bouwkeet
aan de Ankerweg te Vlissingen.
Hebt u algemene vragen over het project? Neem dan contact op met onze omgevingscoördinator Leen van Haaften (BAM
Infra bv Regionaal Breda), te bereiken op telefoonnummer 06-51327007 en leen.van.haaften@bam.com.
Met vriendelijke groet,

Projectteam Souburg II Vlissingen
BAM Infra Regionaal Breda
Tel. Nr.: 076 – 573 4800

