
   

   

 
 

Aan de bewoners van Scharendijke 
 
Datum  : 24 december 2021 
 
 
Betreft : Update werkzaamheden Elkerzeeseweg (noord), Dorpsstraat, en Dijkstraat te Scharendijke 
 
Beste bewoner,  
 
Wij informeren u graag over de voortgang van de infrastructurele werkzaamheden in en rond Scharendijke. 
Daarnaast kijken we graag met u vooruit naar de planning voor volgend jaar.  

 
Werkzaamheden  Elkerzeeseweg – Aannemer Lindeloof 
De werkzaamheden zijn in september gestart. Velen van u hebben dat ongetwijfeld gemerkt; de Elkerzeeseweg 
is afgesloten voor doorgaand verkeer. Het vroeg van u veel begrip en geduld. Zeker naast de andere projecten 
die ook volop in uitvoering waren. Namelijk de aanleg van de Recreatieverdeelweg 3e fase, Dorpsstraat en de 
Grevelingenlaan. We vinden het belangrijk dat het dorp goed bereikbaar voor u blijft. Ook in 2022 zullen we als 
aannemers onderling overleg voeren om te zorgen dat u zo min mogelijk overlast ervaart van de 
werkzaamheden.  
 

• Waar staan we? 
Vanaf oktober is er veel werk verzet. Zo is het nieuwe asfalt aangebracht en zijn een aantal kruisingen voorzien 
van nieuwe bestrating. Door met name het slechte weer van de afgelopen periode loopt Lindeloof wat achter. 
Het gevolg hiervan is dat een tweetal kruisingen, in het gedeelte van de Elkerzeeseweg Noord tussen de 
Boutlaan en de Rampweg, niet gereed zijn voor de kerst. Het uitgangspunt is in ieder geval dat de 
Elkerzeeseweg “schoon en begaanbaar” de kerstperiode ingaat. De kruising met de Ingridstraat maken we ook 
netjes klaar en begaanbaar voor verkeer. Let als weggebruiker op bij het kruispunt Elkerzeeseweg /Boutlaan dat  
door de freesvakken in de weg het wegdek niet egaal is.  

 

• Start 2022 
Vanaf 10 januari (weersafhankelijk; in een vorstperiode wordt er niet gestraat) werken we aan de kruising 
Elkerzeeseweg met de Putmeetweg. Op deze manier willen we zorgen dat het verkeer zo snel mogelijk van de 
Elkerzeeseweg Noord gebruik kan maken. 
Ook gaan we na de vakantie aan de slag in de Boutlaan. We werken dan  aan het kruispunt met de Kreeklaan. 
Door aan deze twee kruisingen gelijktijdig te werken, kunnen we de omleidingsroute via de Akkerbloemstraat 
openhouden.  

Op het moment dat de kruising Elkerzeeseweg met de Putmeetweg klaar is, wordt de kruising met Boutlaan – 
Akkerbloemstraat opgepakt. Als de kruising met de Putmeetweg klaar is, wordt naast de Akkerbloemstraat 
gelijktijdig de kruising Elkerzeeseweg – Rampweg – Kuijerdamseweg opgepakt.  
 
Werkzaamheden aan de Dorpsstraat en Dijkstraat – Aannemer De Voogd 

• Waar staan we?  
De werkzaamheden namens DNWG in de Dorpsstraat (tussen Dijkstraat en Platteweg) en in de Dijkstraat zijn 
afgerond. 
 
Start in 2022 (zie bijlage): 
 

• Dijkstraat 
We starten in de Dijkstraat met het verwijderen van de vervallen waterleiding. Er wordt een nieuwe 
elektrakabel aangelegd voor huisnummer 2 tot en met 10. De aansluitingen van deze woningen worden  
 



   

   

 
 
weggehaald of overgezet op de nieuwe kabel. Woningeigenaren woonachtig in deze straat krijgen op tijd  
bericht over de korte onderbreking.  
 

• Dorpsstraat 
Na de kersvakantie starten we in de Dorpsstraat vanaf “Schaardijk” tot de Dijkstraat met de aanleg van de 
fundering voor de weg. We verwijderen ook de gasleiding. Vervolgens maken we het deel van de Dijkstraat 
tussen huisnummer en 16 en 28 klaar, zodat de stratenmakers er aan de slag kunnen.  
De stratenmakers starten in week 5/6 (eind januari, begin februari) in de Platteweg en werken dan naar de 
Dijkstraat. De verwachting is dat het straatwerk in de Dorpsstraat in week 9/10 (begin maart) klaar is.  
 
Werkzaamheden Grevelingenlaan en omgeving – Aannemer Moerland 
Aannemer Moerland heeft het project Grevelingenlaan en omgeving uitgezonderd de groenvoorziening het 
project opgeleverd. Het groen zal in het voorjaar van 2022 aangeplant worden.  
 
Begin 2022 volgt weer een update van de planning 
Het streven is in ieder geval om medio Pasen 2022 alle wegwerkzaamheden die in deze brief toegelicht zijn 
afgerond te hebben. 
 
Communicatie  
Wij vinden het belangrijk u als bewoner op de hoogte te houden over de voortgang van de projecten. Dit doen 
we op de volgende manieren: 

 

• U kunt een mail sturen naar omgeving@adviesbureau-rae.nl  

• U kunt bellen naar de heer Wim de Rijke op 06 - 54605913;  

• Mocht u vragen hebben over het proces en algemene zaken rondom het project 
Flankerende maatregelen Scharendijke, dan kunt u daarvoor contact opnemen 
met Zehher Khezam via zehher.khezam@schouwen-duiveland.nl. 

• Mocht u vragen hebben over het proces en algemene zaken rondom het project 
Dorpsstraat/ Dijkstraat, dan kunt u daarvoor contact opnemen met Conner 
Meiboom, via conner.meiboom@schouwen-duiveland.nl  

• U kunt gebruik maken van onze project- app: Download de bouw app (dit kan 
via de bijgevoegde QR-code), selecteer het project waarover u informatie wilt ontvangen en voeg deze 
toe aan uw favorieten. Met de app op zak heeft u toegang tot actuele informatie over de 
werkzaamheden, planning, toegankelijkheid, verkeersmaatregelen etc. Ook kunt u aan het 
projectteam direct uw vragen stellen.  

• Op de website Deelprojecten | Dorpsvisie Scharendijke 
(https://dorpsvisiescharendijke.nl/deelprojecten) is de voortgang van diverse projecten in 
Scharendijke ook te volgen. 

• Tijdens werktijden (07:00-16:00) is de uitvoerder van Lindeloof (Project Flankerende maatregelen)  
Gerard Kroese, 06-54957623, het rechtstreeks aanspreekpunt voor urgente zaken; 

• Tijdens werktijden (07:00-16:00) is de uitvoerder van De Voogd, Kees van Sluijs, 06-50647915 (Project 
Dorps- en Dijkstraat te Scharendijke) rechtstreeks aanspreekpunt voor urgente zaken; 

• Via informatiebrieven proberen we u ook op de hoogte te houden.  
 

 
Tot slot 
Wij houden zo goed als mogelijk rekening met de geldende coronamaatrgelen. Mocht u toch een van onze 
werknemers willen aanspreken, houdt u dan  gepaste afstand. Mocht u vragen hebben, maak dan zoveel 
mogelijk gebruik van bovengenoemde communicatiemiddelen.  
 

Namens gemeente Schouwen-Duiveland en de uitvoerende teams van De Voogd, Moerland en  Lindeloof, 
wensen wij u fijne feestdagen! 
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