Klimaatbestendig maken Grevelingenlaan e.o. – update
Sint-Annaland, 19 mei 2021

Aan de bewoners/ gebruikers van dit adres,

Gebr. Moerland BV uit Sint-Annaland is in week 14 gestart met de uitvoering van de werkzaamheden voor
het klimaatbestendig maken van de Grevelingenlaan en omliggende straten. Aan de hand van deze brief
geven we een update van de stand van zaken ten aanzien van de werkzaamheden en planning. Meer
informatie over het project is ook terug te vinden op de website dorpsvisiescharendijke.nl
Stand van zaken
Momenteel is de uitvoering van fase 1 in volle gang. In de Grevelingenlaan is gestart met de riolerings- en
bestratingswerkzaamheden. Door wat tegenslagen is de start moeizamer is verlopen dan vooraf voorzien.
Hierdoor is een vertraging ontstaan van ongeveer twee weken.
Planning
Op basis van de huidige stand van zaken is de planning herzien. Het gehele werk is opgedeeld in 3 werkfases
(zie achterzijde van deze brief) welke aansluitend achter elkaar worden uitgevoerd.
In grote lijnen is de planning en volgorde als volgt:
• Fase 1: week 14 t/m 27 (06-04 t/m 09-07) Grevelingenlaan
• Fase 2: week 27 t/m 39 (05-07 t/m 28-09) Middelplaatstraat, Kloosternolstraat en Jachtlaan
• Fase 3: week 39 t/m 49 (27-09 t/m 06-12) Ankerweg, Zeilweg, Jachtlaan en Kreeklaan
Bovengenoemde data zijn onder voorbehoud van onvoorziene (weer)omstandigheden. Ook de meest
actuele planning zal op www.dorpsvisiescharendijke.nl terug te vinden zijn.
Bereikbaarheid en veiligheid
Om de werkzaamheden veilig uit te voeren worden per fase de werkvakken afgesloten met een
verkeersafzetting voor alle gemotoriseerd verkeer. Doorgaand verkeer zal hierbij worden omgeleid. Uw
woning blijft te voet bereikbaar, hiervoor zullen voorzieningen worden getroffen.
Uw medewerking
Voor een vlotte start van onze werkzaamheden vragen we om geen auto’s of ander voertuigen binnen een
verkeersafzetting te parkeren.
Vragen?
Voor vragen over het ontwerp en voorbereiding kunt u contact opnemen met Niels Willeboer van Gebr.
Moerland, 0166-652854 of Paul Tebes, projectleider namens gemeente Schouwen-Duiveland, 0111-452000.
De aansturing van de uitvoering is in handen van de heer Anko den Engelsman. Bij eventuele (dringende)
vragen over de uitvoering tijdens kantooruren bereikbaar op 06-54975982. Daarnaast kunt u ons ook
schriftelijk vragen, opmerkingen en/of klachten sturen via info@moerlandbv.nl.
Wij zullen er naar streven de overlast zoveel mogelijk te beperken en vragen om uw begrip voor de uit te
voeren werkzaamheden.
Met vriendelijke groeten,
Gebr. Moerland BV
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