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Nieuwsbrief Herinrichting ‘Oude Haven’ te Colijnsplaat
Editie 02 – December 2018

Geachte bewoner,
Door middel van deze tweede nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden over de voortgang van de
werkzaamheden voor de herinrichting van de Oude Haven te Colijnsplaat.
Werkzaamheden Fase 1
Vanaf 19 november zijn er werkzaamheden uitgevoerd van de eerste fase van het project. Aan de oostkant van
het plangebied is de bestaande begroeiing verwijderd en hebben we het cunet voor het nieuwe parkeerterrein
uitgegraven. Op dit moment zijn wij druk bezig met graafwerk ter voorbereiding op de aanleg van de nieuwe
waterpartij. Zand dat vrijkomt kan toegepast worden binnen dit project, bijvoorbeeld onder de nieuwe
bestrating. Later in dit project wordt een nieuwe kade gemaakt.
Werkzaamheden Fase 2
Vanaf maandag 10-12-2018 worden er werkzaamheden in fase 2 uitgevoerd. Tijdens deze tweede fase wordt
de bestaande riolering vervangen door een ‘gescheiden stelsel’. Het afvalwater wordt hierbij naar het gemeentelijk rioolstelsel afgevoerd, het schone hemelwater wordt naar de nieuwe waterpartij afgevoerd. Tevens
wordt de fundering en nieuwe bestrating aangebracht. Als voorbereiding op de tweede fase is een deel van de
bestaande dijk bij het monument ‘Houen Jongens’ onder archeologische begeleiding afgegraven.
Voor uw en onze veiligheid moeten we voor de werkzaamheden in fase 2 een gedeelte van het bestaande
parkeerterrein afsluiten. We willen u erop attenderen dat er op het nabijgelegen parkeerterrein aan de West
Zeedijk voldoende parkeerplaatsen beschikbaar zijn.

U kunt door de werkzaamheden enige (geluids-) hinder verwachten. Gedurende de uitvoeringsperiode van het
werk worden er verkeersmaatregelen getroffen. We vragen uw begrip hiervoor.
Vragen en/of opmerkingen?
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben, dan kunt u tijdens kantoortijden telefonisch
contact met ons opnemen. Uiteraard kan dit ook per e-mail, of tijdens het wekelijkse spreekuur dat iedere
woensdagmiddag van 15:00 uur t/m 18:00 uur in de bouwkeet op locatie plaatsvindt.
Aannemingsbedrijf Reimerswaal b.v.
Algemeen telefoonnummer: 0113 - 38 21 60 (keuze nr. 2)
U kunt uw vragen richten aan:
Dhr. K. (Kasper) Ton
Emailadres: kt@sinkegroep.nl

Gemeente Noord-Beveland.
Algemeen telefoonnummer: 0113 - 37 73 77
U kunt uw vragen richten aan:
Dhr. M. (Melvin) van Keulen

