
  

Aan de bewoners van: 
Batenburg, Wijenburg, Toutenburg 

UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 

1184368 / 1224206 21 juli 2020 
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 

J. Peene Paul Krugerstraat 1 0118-487087 

ONDERWERP 

Reactieschrift herbestratingswerkzaamheden Bossenburgh 2020 (m.u.v. Assumburg) 

Geachte heer/mevrouw, 

Zoals u weet zijn we al enige tijd bezig met het voorbereiden van de 
hebestratingswerkzaamheden in Bossenburgh. Omdat we het belangrijk vinden om dit in 
samenspraak te doen met u als bewoner van deze wijk heeft u gelegenheid gehad om te 
reageren op de geplande herbestratingswerkzaamheden in Bossenburgh. 

Op 9 juni jl. is er een telefonisch spreekuur geweest waar u kon reageren op de geplande 
herbestratingswerkzaamheden en waar we uw vragen konden beantwoorden. U kon ook uw 
reactie kwijt via een online reactieformulier. 

Reactieschrift en definitief ontwerp 
U als bewoner had tot 10 juni jl. de gelegenheid om uw reactie op het ontwerp kenbaar te 
maken. Verschillende reacties zijn binnen gekomen en we willen u hiervoor danken. Deze 
reacties zijn verzameld en in het reactieschrift hieronder vindt u onze toelichting. 

Opmerking Antwoord 

Wijenburg 

Andere lichtmasten in de straat worden vervangen, maar voor 
de lichtmast naast Wijenburg nr. 1 is geen bestemming 
gemeld. Is deze over het hoofd gezien? 

Deze lichtmast is inderdaad over het hoofd 
gezien. Dit wordt een nieuwe lichtmast + 
armatuur op dezelfde locatie. 

Ik mis een extra lichtpunt bij nr. 86, dit is een erg gevaarlijk 
punt omdat aan de voorkant van de parkeerplaatsen voor nr. 
86 drempels zijn aangebracht die in het donker niet te zien 
zijn. Kan hier een extra lichtmast geplaatst worden? 

Aan de voorzijde t.h.v. nr. 85 wordt een nieuwe 
lichtmast geplaatst. Deze lichtmast kan nog iets 
richting huisnummer 89 verplaatst worden. Deze 
extra lichtmast zorgt voor betere verlichting bij de 
drempels. 

Kan de betonnen paal in de brandgang tussen Wijenburg 18 
en 20 behouden blijven? Dit is een gevaarlijke hoek voor 
schoolkinderen. Vroeger werd deze doorgang zelfs gebruikt 
door auto's. 

De betonnen paal in de brandgang zal behouden 
blijven. 

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

mailto:GEMEENTE@VLISSINGEN.NL


De huidige hekken voor de woning van nr. 74 geven nadelen. Deze situatie is voorgelegd aan de afdeling 
Ze zijn geplaatst om scooters af te remmen (vanwege de verkeer. Zodra hier meer over bekend is zullen 
speeltuin). Echter nu fietsen fietsers vaak over het voetpad de woningen rondom nr. 74 geïnformeerd 
(onveilige situatie) en kunnen kinderen op het dak van de worden. 
woning klimmen, kan deze situatie opnieuw bekeken worden? 
Toutenburg 

Ik zou graag direct voor nr. 39 een inrit en parkeerplaats willen 
hebben, zodat ik haaks op de voorgevel van deze woning mijn 
auto kan parkeren. Dit levert nog een extra parkeerplaats op 
en dus minder parkeerdruk. Zou het ook mogelijk zijn om op 
termijn de strook grond te kopen? 

Dit is niet mogelijk. De 3 extra parkeerplaatsen 
die nu gerealiseerd worden is hetgeen maximaal 
mogelijk is, dit vanwege minimale afmetingen van 
parkeervakken en het trottoir. Aankoop van grond 
zal te zijner tijd onderzocht moeten worden. 
Vanwege kabels en leidingen in de grond en de 
ligging van het trottoir is dat naar verwachting 
niet mogelijk. 

Verschillende keren is de berging van nr. 47 geraakt. Tijdens de uitvoering zal in overleg de exacte 
Uiteindelijk is er midden op de weg een afzetpaal geplaatst. plaats van deze 3 diamantkoppalen bepaald 
Zouden de diamantkoppalen dan wel zo geplaatst kunnen worden. 
worden dat de berging van nr. 47 in geen geval meer geraakt 
wordt? Niet alleen de zijkant maar ook de voorzijde/hoek van 
de berging dient goed beschermd te worden d.m.v. een paal. 

Zouden er vanwege rondscheurende scooters een hek/beugel Voor rondscheurende scooters kan geen 
geplaatst kunnen worden tussen Toutenburg 31-47? hek/beugel geplaatst worden, dat is niet wenselijk 

voor fietsers/auto's. 
Wordt het trottoir bij mijn voordeur ook herstraat? Ja, dit wordt herbestraat. 
Batenburg 

Lichtmast A483 heeft een kleur die niet in de legenda staat, Op tekening is het inderdaad onduidelijk wat met 
wat is het plan met deze lichtmast? lichtmast A483 gaat gebeuren, maar deze 

lichtmast wordt verwijderd. 

Een groot deel van de tegels die langs nr. 39 liggen zijn door Het grond langs nr. 39 is in eigendom van de 
de bewoners zelf gelegd en in eigendom van nr. 41. Indien gemeente. We zullen de oude tegels verwijderen, 
hier nieuwe tegels gelegd worden graag met nr. 41 tijdens uitvoering zal contact opgenomen worden 
afstemmen wat er met de oude tegels moet gebeuren. over de tegels die daar liggen. 

H486 zouden wij graag verplaatst zien richting nummer 47. Lichtmast H486 kunnen we nog iets verplaatsen 
Zodat het bij die bosjes minder donker is en deze ook niet richting nr. 47. 
meer zo erg ons dakraam binnen schijnt. 

Heeft lichtmast V1614 altijd in hun tuin gestaan of staat de Lichtmast V1614 heeft in de tuin gestaan en 
schutting op gemeentegrond? wordt nu op eigendom van de gemeente 

geplaatst. 

Kan verder de brandgang achter nr. 39-43 ook herbestraat De brandgang achter nr. 39-43 zullen we niet 
worden en wat lager worden aangebracht met afschot richting herbestraten. Deze brandgang is namelijk niet in 
de riolering? nu loopt het water namelijk in de tuinen. eigendom van de gemeente Vlissingen. 

Op onze website www.vlissingen.nl/bossenburgh kunt u dit reactieschrift en de definitieve 
ontwerptekeningen bekijken. 

Hoe nu verder? 
• Een indicatieve planning van de aannemer is te vinden op de website; 
• Per straat informeert de aannemer u wanneer hij gaat starten met de 

werkzaamheden en hoe lang deze werkzaamheden gaan duren; 
• De verwachting is dat alle werkzaamheden aan het einde van dit jaar gereed zijn. 
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Heeft u nog vragen over deze brief? Neem dan contact op met dhr. J. Peene via 
bovengenoemd telefoonnummer. Vragen over de uitvoering tijdens de werkzaamheden? 
Dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente Vlissingen dhr. P. de 
Jonge via telefoonnummer 06 – 22 23 59 60. 

Wij gaan er van uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
namens het college, 
Projectleider civiele werken 

J. Peene 
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