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Aan de bewoners van de Elkerzeeseweg te Scharendijke
Datum : 18-03-2022
Betreft : Komende asfaltwerkzaamheden Boutlaan en Elkerzeeseweg
Beste bewoners,
Met deze brief willen wij u op de hoogte brengen van de werkzaamheden die komende tijd in de Boutlaan en
Elkerzeeseweg gaan plaatsvinden.
Werkzaamheden
Zoals u weet wordt er al vanaf september 2021 gewerkt aan de Elkerzeeseweg en de Boutlaan. De kruispunten en
het asfalt (fase 1) zijn inmiddels allemaal gereed en nu wordt voor het gedeelte van de Boutlaan kruising
Kapelleweg tot aan de Elkerzeeseweg kruising Kloosterweg het asfaltwerk ingepland. Vanwege de bereikbaarheid
zal dit worden uitgevoerd in twee fases:
Asfalt fase 2: Gedeelte Boutlaan tussen de
Akkerbloemstraat en de Langendijk/Kapelleweg

Asfalt fase 3: Gedeelte Elkerzeeseweg tussen
de Kloosterweg en de Akkerbloemstraat

Planning en bereikbaarheid
Donderdag 24 maart wordt er gestart met de freeswerkzaamheden van fase 2. De oude asfaltlaag wordt er dan af
gefreest. Dit geeft hinder voor het verkeer, maar u kunt er wel langs rijden, al dan niet geholpen door
verkeersregelaars.
Hierbij het verzoek uw snelheid aan te passen en rekening te houden met de werkzaamheden en werknemers,
ook als u wellicht even moet wachten.
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Het asfalt van deze fase wordt aangebracht op woensdag 30 en donderdag 31 maart. Die twee dagen kan er geen
gebruik gemaakt worden van de rijbaan op dat gedeelte.
Aansluitend wordt vrijdag 1 april aangevangen met het freeswerk van fase 3. Ook hier geldt dat dit hinder voor het
verkeer oplevert, maar dat u er wel langs kunt rijden, al dan niet geholpen door verkeersregelaars.
Het asfalt wordt aangebracht op donderdag 7 april en vrijdag 8 april. Op deze twee dagen is het ook hier niet
mogelijk om gebruik te maken van de rijbaan.
In de dagen daarna zal de markering worden aangebracht, hiervoor zullen alleen afzettingen worden nabij de
werkzaamheden zodat het verkeer de gebruikelijke route kan gebruiken.
Tijdens de uitvoering is uw woning aan het betrokken gedeelte te voet of per fiets bereikbaar.
Per fase worden er gedurende alle werkzaamheden, dus ook het freeswerk, omleidingen ingesteld voor het
doorgaande verkeer.
De planning is met zorg opgesteld en betreft het vertrekpunt voor de uitvoering van de werkzaamheden. Tegelijk
kan door tal van omstandigheden het werk sneller of juist langzamer verlopen. Uiteraard proberen we wijzigingen
tot een minimum te bepreken en de omgeving daarover tijdig te informeren.

Communicatie
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen hebben, neemt u dan contact op met de
omgevingsmanager Wim de Rijke (bij voorkeur via mail):
Hij is te bereiken via onderstaande contactgegevens.
Wim de Rijke

06-54605913

| Gemeente Schouwen-Duiveland

Zehher Khezam

omgeving@adviesbureau-rae.nl

| Aannemingsbedrijf Lindeloof

Melchert van Baaren

| Adviesbureau RAE

Wim de Rijke

Met vriendelijke groet,
Team Lindeloof
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