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onderwerp : Reconstructie Colijnsplaatseweg-Havelaarstraat Colijnsplaat

Geachte mevrouw, heer ,
Begin maart zal aannemingsbedrijf EVS B.V. uit Westdorpe starten met de uitvoering van de
reconstructie van de Colijnsplaatseweg en Havelaarstraat.
Planning
De uitvoering van de werkzaamheden zal gefaseerd gaan plaatsvinden.
Van begin maart tot ca. 21 mei (pinksteren) wordt gewerkt aan de Havelaarstraat. Gestart
wordt vanaf de West-kerkstraat tot de Ringweg. Vervolgens vanaf de Ringweg tot de Spar.
Omdat vanaf pinksteren het zomerseizoen begint en we dan geen toegangswegen willen
afsluiten, worden de werkzaamheden vanaf dat moment opgeschort.
Vanaf eind september worden de werkzaamheden hervat met het vervangen van de
brugduiker en de aanpak van de Colijnsplaatseweg. Deze werkzaamheden duren tot het
eind van 2021.
Bereikbaarheid
Werkzaamheden als deze hebben tijdelijk ingrijpende gevolgen voor de bereikbaarheid. De
aannemer zal voor de bereikbaarheid van de woningen langs het werkterrein zorgen voor
voorzieningen om de woning te voet te bereiken. Wanneer de woning niet met de auto
bereikbaar is wordt u hiervan vooraf door de aannemer op de hoogte gebracht.
Voor verkeer van buiten Colijnsplaat wordt een omleidingsroute ingesteld via de
Noordlangeweg en de Molenweg.
Tijdens het vervangen van de brugduiker is er geen autoverkeer mogelijk vanuit de
Colijnsplaatseweg het dorp in. Auto’s kunnen in deze periode de omleidingsroute volgen.
Voor voetgangers en fietsers komt achter de Spar een tijdelijke oversteek over de Valle.
De brandweer zal tijdens de uitvoering van de werkzaamheden aan de brugduiker tijdelijk op
een andere locatie in het dorp worden gehuisvest om zo de bereikbaarheid te garanderen.
Ontwerp
In september 2020 hebben we het ontwerp gepubliceerd op de gemeentelijke website en
bent u per brief uitgenodigd om deze in te zien en uw reactie hierop achter te laten. Een
groot aantal bewoners heeft hiervan gebruik gemaakt.

Aan de hand van de ingekomen reacties is het ontwerp aangepast. Het aangepaste ontwerp
is opnieuw op de website gepubliceerd (https://www.noord-beveland.nl/home/
projecten_42881/item/colijnsplaatseweg-havelaarstraat-colijnsplaat_73575.html).
Overlast
We kunnen niet voorkomen dat ingrijpende werkzaamheden als deze enige overlast
veroorzaken voor de omgeving. Uiteraard proberen we de overlast, samen met de
aannemer, zoveel mogelijk te beperken. Voordat de werkzaamheden van start gaan zal de
aannemer u per brief informeren over de uitvoering en zal ook een contactpersoon van de
aannemer bekendgemaakt worden, die u voor vragen of opmerking over de uitvoering kunt
benaderen. Voor overige vragen en opmerkingen over de werkzaamheden kunt u contact
opnemen per telefoon of e-mail met de heer Achterberg van de gemeente Noord-Beveland.
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