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Bewonersbrief Transportriool fase 3_Gerbrandystraat, Zuidbeekseweg 
 
 
Geachte bewoner, 
 
Op maandag 25 mei 2020 start aannemer Kumpen N.V. in opdracht van de gemeente 
Vlissingen met het uitvoeren van de rioolrenovatie. Het transportriool vanaf de Olympiaweg 
(brandweerkazerne) tot de Rozenburglaan wordt vervangen. Wij hebben u hierover al eerder 
geïnformeerd, namelijk per brief van 5 maart 2020. De planning is dat in juli 2020 de 
werkzaamheden zijn afgerond. 
  
De start van de werkzaamheden heeft vertraging opgelopen vanwege het coronavirus. 
Aannemer Kumpen N.V. is een Belgisch bedrijf. Omdat de maatregelen in Nederland en 
België verschillen, moesten deze eerst op elkaar afgestemd worden. Het was daarom niet 
mogelijk om eerder te starten met de werkzaamheden.  
 
Wat merkt u ervan? 
Tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden worden tijdelijke verkeersmaatregelen 
genomen. Uw woning blijft te voet altijd bereikbaar. Verder kunt u gewoon gebruik maken 
van uw toilet, wasmachine, douche en dergelijke. Een tijdelijke, bovengrondse riolering van 
de Gerbrandystraat naar de Zuidbeekseweg vervangt namelijk de huidige riolering. De 
werkzaamheden vinden ook in de avond en nacht plaats, wat mogelijk voor enige overlast 
zal zorgen. We proberen de geluidsoverlast te minimaliseren door de inzet van geluidsarme 
apparatuur. 
 
Vragen? 
Heeft u vragen over het project? Neem dan contact op met: 
Projectleider gemeente Vlissingen, mevrouw E. Marteijn. Bereikbaar via telefoonnummer 
(0118) 48 72 31; 
Toezichthouder gemeente Vlissingen, de heer T. Akkermans. Bereikbaar via 
telefoonnummer (06) 15 49 34 66; 
Projectleider Kumpen N.V., de heer G-J Merkx. Bereikbaar via telefoonnummer (06) 12 98 
13 72. 
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Informatie 
Op de website www.vlissingen.nl/transportriool kunt u alle informatie vinden over dit project 
zoals: 

- voorbeeld van de tijdelijke pompinstallatie; 
- uitleg over rioolrenovatie en informatieve video; 
- tekening met verkeersomleidingen en stremmingen; 
- planning; 
- contactgegevens. 

 
Wij raden u aan om hier regelmatig op te kijken. Als er wijzigingen zijn of aanvullende 
informatie, communiceren wij dat via deze website. 
 
Maatregelen coronavirus 
Wij vragen u uitdrukkelijk om de landelijke maatregelen ter voorkoming van het coronavirus 
op te volgen. Houdt u zich dus ook tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de 
regel om 1,5 meter afstand te houden! 
  
Tot slot 
Bij deze brief vindt u een flyer met informatie over riolering in de gemeente Vlissingen en 
een kopie van het bouwbord dat de komende weken in uw wijk komt te staan. Mocht u naar 
aanleiding van de flyer vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de rioolbeheerder 
van de gemeente Vlissingen, dhr. F. Kramer via email f.kramer@vlissingen.nl of het 
algemene telefoonnummer 14 0118. 
 
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
namens het college, 
Projectleider B 
 
 
E.H.  Marteijn 
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