
  

  

 
Aan de bewoners van Scharendijke 
 
Zierikzee, 21-9-2021 

 
 

Geachte heer, mevrouw, 
 
De komende periode vinden er veel wegwerkzaamheden plaats in Scharendijke. U gaat dit merken en 
daarom informeren we u. In deze brief leest u waar we allemaal aan de slag zijn en wat dit voor u 
betekent.  
 
Werkzaamheden Elkerzeeseweg en Boutlaan 
De provincie is momenteel het laatste deel van de Recreatieverdeelweg aan het realiseren. Om 
doorgaand verkeer te ontmoedigen om door uw dorp te rijden richten we de Boutlaan en 
Elkerzeeweg als 30 km zone in. Dat wil zeggen meer ruimte voor fietsers en minder voor 
motorvoertuigen.  
 
Om te zorgen dat  uw dorp bereikbaar blijft, zal er tijdens de werkzaamheden een omleidingsroute 
zijn. Deze wordt duidelijk aangeven door gele borden. Gedurende het werk kan de  omleidingsroute 
op details wijzigen. Het werk wordt namelijk in fases uitgevoerd. Woningen blijven altijd bereikbaar 
per fiets of te voet. Direct omwonenden worden over de details van de werkzaamheden en wat zij hier 
precies van merken apart geïnformeerd.   
 
De werkfases zullen zijn: 

• Elkerzeeseweg Noord, vanaf Kuijerdamseweg tot aan de Boutlaan. Uitvoering week 40 t/m 50 

• Elkerzeeseweg Zuid, vanaf Boutlaan tot aan rotonde Kloosterweg/Weelweg.  
Uitvoering week 2. 

• Boutlaan, vanaf Elkerzeeseweg t/m Langedijk/Kapelleweg. Uitvoering in week 3 tot  week 18. 
 

Omleidingen 

• Richting Scharendijke 
De omleidingsroute wordt aangegeven met behulp van gele borden. Deze loopt via de N57 en de N653 
(Delingsdijk).  Het verkeer rijdt via  de zuidkant Scharendijke binnen.  U vindt deze ook op het kaartje 
in de bijlage.  
 

• In het dorp 
Tijdens de werkzaamheden op  de kruispunten op de Elkerzeeseweg en Boutlaan worden er 
omleidingen ingesteld in het dorp. De hoofdroute hiervan zal plaatsvinden via de 
Akkerbloemstraat/Platteweg. Dit wordt aangegeven met gele borden. Om ervoor te zorgen dat deze 
wegen goed toegankelijk zijn zullen we een aantal parkeerverboden plaatsen.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

  

Werkzaamheden Dijkstraat en Dorpsstraat 
Het gebied rondom de voormalige Plus supermarkt (Dijkstraat, Dorpsstraat en Baken) wordt 
heringericht. De kabels en leidingen worden door DNWG vervangen. De gemeente Schouwen-
Duiveland vernieuwt het straatwerk en de riolering. Wilt u het ontwerp nog eens bekijken? Kijk dan 
op: dorpsvisiescharendijke.nl 
Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf week 39 t/m week 17 2022 en in afstemming met de 
aannemer voor herinrichting van de Dorpsstraat zorgen we ervoor dat het evenement Strâo in 2022 
zo min mogelijk hinder zal ondervinden van de werkzaamheden. 
Direct omwonenden worden over de details van de werkzaamheden en wat zij hier precies van merken 
apart geïnformeerd.   
 
Werkzaamheden Kloosternolweg, Jachtlaan, Ankerweg, Zeilweg en Kreeklaan  
De kabels, leidingen en rioleringen door worden door DNWG vervangen. De gemeente Schouwen-
Duiveland vernieuwt het straatwerk en de riolering. De werkzaamheden zijn begonnen en duren tot 
week 49.  
 

Parkeren 
U dient er rekening mee te houden dat u tijdens de werkzaamheden geen gebruik kan maken van de 
openbare weg om uw woning en/of garage te bereiken. Zolang de straat open is kan er niet geparkeerd 
worden ook niet na werktijd in de werkzone. Daarom vragen wij u een parkeerplaats in de buurt te 
zoeken. Tijdens het gebruik van de omleidingsroute door de Akkerbloemstraat en de Platteweg wordt 
langs deze weg een tijdelijk parkeerverbod gehanteerd. 
 
Informatie 
Normaal gesproken organiseren wij bij werkzaamheden van deze omvang een informatieavond. 
Gezien de situatie rondom het coronavirus is besloten geen fysieke samenkomst te organiseren.   
 
Actuele informatie over de werken kunt u vinden op de debouwapp.nl. Zoek vervolgens op 
‘’Scharendijke’’. Deze app is zowel online op uw computer of laptop te vinden als wel als app op uw 
smartphone of tablet te installeren (deze app kun je downloaden via Android of IOS) of op  
https://dorpsvisiescharendijke.nl/. Bovendien kunt u via deze app vragen aan ons stellen of reageren.  
 
Vragen en opmerkingen 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact op met 
de omgevingsmanager de heer Wim de Rijke (bij voorkeur via e-mail of bouwapp), hij zorgt er voor dat 
uw vraag zo snel beantwoord wordt. 
 
 
Dhr. Wim de Rijke    tel: 06-54605913, e-mail: omgeving@adviesbureau-rae.nl 
 
Met vriendelijke groet, 
 

 

 
Ing. P.W. de Rijke 
 
 
Bijlage: Overzichtstekening van de planning 

https://dorpsvisiescharendijke.nl/
https://debouw.app/home/projects
https://dorpsvisiescharendijke.nl/
mailto:omgeving@adviesbureau-rae.nl

