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Aan de bewoners/gebruikers van 
«STRAAT» «NUMMER» 
«POST» «CODE»  «WOONPLAATS» 

 
 
 
 
UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 
  2126877 / 2252924 20 februari 2023 
BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 
M.C. de Kraker Paul Krugerstraat 1 +31118487090  
    
ONDERWERP    
Woonrijp maken Souburg Noord Fase 2 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Met deze brief informeren wij u over de start van de woonrijpwerkzaamheden in Souburg 
Noord fase 2. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Gebr. 
Moerland B.V.  
 
Wat gaan we doen? 

- Het in fasen vervangen van de tijdelijke asfaltverharding door klinkers, op de locaties 
Bogaert en Hof Engelenburg; 

- Het inrichten van 3 parkeerplaatsen bij Bogaert; 
- Het reinigen van de kolken bij Bogaert; 
- Het aanbrengen van grond en wandelpaden voor het park bij Bogaert; 
- Het aanbrengen van de definitieve lichtmasten. 

 
De groenwerkzaamheden worden op een later moment uitgevoerd door een aparte 
groenaannemer. Deze brengt de nieuwe bomen en de beplanting aan en plaatst de 
speeltoestellen. Dit staat gepland voor najaar/winter 2023/2024, bij de fasen die dan gereed 
klaar zijn. 
 
Planning 
De werkzaamheden worden uitgevoerd in fasen. Op bijgevoegd kaartje met nummering 
vindt u de volgorde van deze fasen (zie pag. 4). De uitvoering van de werkzaamheden start 
op woensdag 1 maart 2023 en duurt tot half juli 2023. Daarbij worden de eerste 2 fasen 
(blauw en groen) van Souburg Noord woonrijp gemaakt. 
 
De planning is onder voorbehoud van weersomstandigheden en leveringen. Fase 3 wordt 
later woonrijp gemaakt. Dit hangt mede af van het verloop van de bouw van de vrije kavels 
en van de werkzaamheden die plaatsvinden door Evides, in de groenstrook aan de zijde van 
de Schroeweg. Naar verwachting vindt dit in 2024 plaats. 
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Bereikbaarheid  
Uw woning is in diverse periodes beperkt bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden vragen wij 
u met het parkeren van uw auto(’s) rekening te houden met de werkzaamheden. Dit om 
vertraging in de uitvoering te voorkomen.  
 
Op het grasveld op de hoek van de Middelburgsestraat en Hof Engelenburg, en naast de 
toegangsstraat naar Bogaert naast huisnummer 1 en 34, worden tijdens de werkzaamheden 
tijdelijke parkeerruimtes ingericht om de parkeerdruk te verminderen. Daarom het 
vriendelijke verzoek om,  wanneer uw stukje straat aan de beurt is, van deze tijdelijke 
parkeerruimte gebruik te maken of te parkeren  in de aanliggende straten.  
 
Verder willen wij u vriendelijk verzoeken om eventuele privé-eigendommen die op gemeente 
grond staan, voorafgaand aan de werkzaamheden te verwijderen. 
 
In verband met de bereikbaarheid van de hulpdiensten streven we naar zo kort mogelijke 
werkperioden. Daarnaast garanderen wij dat uw (voor)deur altijd te voet bereikbaar is via 
kunststof loopschotten. 
 
Afvalcontainers  
Tijdens de werkzaamheden kan het legen van uw afvalcontainers anders verlopen. Wij 
zullen tijdens de werkzaamheden uw afvalcontainers buiten het werkgebied aanbieden en 
aan het eind van de betreffende dag weer bij u terugplaatsen. 
 
Vragen en/of opmerkingen over de werkzaamheden  
Als er wijzigingen zijn binnen een fase, brengt onze aannemer u op de hoogte via een extra 
bewonersbrief. Op onze website www.vlissingen.nl/souburgnoord kunt u de definitieve 
ontwerptekeningen en informatie bekijken.  
 
Heeft u nog vragen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met: 
 
Aannemingsbedrijf Gebr. Moerland B.V. te Sint Annaland  
Eugene Dost - Uitvoerder  
Telefoonnummer: 0166-652854 (tijdens kantooruren bereikbaar) 
E-mailadres: info@moerlandbv.nl  
 
Gemeente Vlissingen  
Wilfred Proost – Toezichthouder  
Telefoonnummer: 06 – 51 24 67 20 (tijdens kantooruren bereikbaar) 
E-mailadres: wproost@vlissingen.nl 
 
De werkzaamheden kunnen enige overlast veroorzaken. Wij vragen uw begrip hiervoor en 
doen ons uiterste best om deze werkzaamheden zo voorspoedig mogelijk te laten verlopen. 
Wij danken u bij voorbaat voor uw medewerking. 
 
Waterstand kruipruimten 
We hebben verschillende vragen/klachten gekregen over de hoge waterstanden in sommige 
kruipruimten. Er is de afgelopen maanden veel regen gevallen. Doordat de grond rondom de 
funderingen buiten de woningen is verdicht door de bouwwerkzaamheden, kan het 
hemelwater makkelijker door de zandlaag rond de fundering heen zakken en in de 
kruipruimtes terechtkomen. Op zich kan het geen kwaad dat er water in de kruipruimte staat. 
Bij andere nieuwbouwprojecten zien we dat er na verloop van tijd steeds minder water in de 
kruipruimtes staat. De grond herstelt vanzelf en door het inrichten van de tuinen met 
beplanting neemt de grond meer water op. 
 
 

http://www.vlissingen.nl/souburgnoord
mailto:info@moerlandbv.nl
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Als gemeente hebben we het volgende afgesproken met de projectontwikkelaars: 
1. De drainage van kruipruimten van woningen aan Bogaert kunnen net als de 

hemelwaterafvoerbuizen op de HWA riolering aangesloten worden. Omdat dit op eigen 
grond van de bewoners ligt, is het niet aan de gemeente om dit te realiseren. 

2. Drainages van kruipruimtes langs Hof Engelenburg mogen bij uitzondering op eigen 
perceel achter de ontstoppingsput op de DWA afvoer aangesloten worden. Dit op 
voorwaarde dat er een terugslagklep wordt ingebouwd. Bewoners/bouwers kunnen dit 
op de eigen grond realiseren. Het is niet de taak van de gemeente dit te regelen. 
Hemelwaterafvoeren van woningen langs Hof Engelenburg moeten bovengronds het 
water afvoeren. 

 
Bovenstaande oplossingen kunnen bijdragen aan een lagere waterstand in de kruipruimten. 
 
Erfafscheidingen 
De gemeente en de projectontwikkelaars plaatsen op dit moment hekwerken met hedera en 
hagen rond percelen die grenzen aan de openbare ruimte. Deze worden geplaatst op uw 
perceel en zijn uw eigendom. Het is aan u als bewoners om deze in stand te houden en te 
onderhouden. 
 
Overige vragen en/of opmerkingen  
Heeft u nog overige vragen of opmerkingen, dan kunt u contact opnemen met 
dhr. M.C de Kraker via 0118- 487090 (tijdens kantooruren bereikbaar).  
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
namens het college, 
 
M.C. de Kraker 
Projectleider Civiel 
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