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Beste bewoner(s),

Het werk Groot Onderhoud voor de Kapellestraat, Oliemolenstraat en Kerkstraat is
aanbesteed. In deze brief leest u wanneer de werkzaamheden uitgevoerd worden en wat
dit voor u betekent.

Werkzaamheden
ln onze eerdere brieven hebben we aangegeven wat we verstaan onder groot onderhoud
voor de Kapellestraat, Oliemolenstraat en Kerkstraat:

- Vervangen ondergrondse infrastructuur (gas, water, elektra en riolering)
- Aanleg van een regenwaterriool
- Het terug aanbrengen van de bestrating en herbestratingswerkzaamheden

Planning
Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Geldof uit Middelburg. Zij starten met de
werkzaamheden op maandag 20 september 2021. De werkzaamheden duren tot
medio april 2021. Deze planning is afhankelijk van de weersomstandigheden en
onvoorzíene zaken. Als de planning uitloopt informeert de aannemer u per brief.

Verkeer
Tijdens de uitvoering vragen wij u om zo weinig mogelijk auto's te parkeren in de straat
in verband met een goede bereikbaarheid voor de aannemer om het werk te kunnen
uitvoeren. Hiervoor vragen wij uw begrip. Wij proberen de hinder zoveel mogelijk te
beperken.
Als u problemen heeft met de bereikbaarheíd van de woning/bedrijf, wilt u dit dan aan
ons of aan Geldof B.V. doorgeven? Dan houden wij daar rekening mee. De hulpdiensten
zoals brandweer, politie en ambulance zijn over deze werkzaamheden geïnformeerd.

Fasering
Om voor u de overlast te beperken wordt het werk in fasen uítgevoerd. De fasen zijn
weergegeven op de bijlage die bij deze bríef zit. We starten op de kruisíng Oudestraat-
Kapellestraat (fase 1). In de fase houdt de aannemer de percelen bereikbaar voor
voetgangers.

Parkeren auto's
Bewoners die geen parkeervergunning hebben, kunnen tijdelijk voor de duur van het
werk een parkeervergunning aanvragen. Dit kan door een maíl te sturen aan de heer
Waldo Geldof (w.geldof@veere.nl) met daarin uw kenteken(s).
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Bewoners met een (tijdelijke) parkeervergunníng kunnen hun auto's parkeren op het
Oranjeplein en Kanaal Westzijde/Mauritsbolwerk. Zo belasten we de overige straten niet
met parkerende auto's.
Wilt u met het parkeren van uw auto rekening houden dat u geen wegvak afsluit voor de
aannemer en de hulpdiensten? Zij moeten bij eventuele calamiteiten doorgang hebben.

Afvalcontainers
Wilt u uw afualcontainer zo neerzetten dat de ophaaldienst of de aannemer erbij kan? De
aannemer zorgt er voor dat moeilijk bereikbare containers leeggemaakt kunnen worden.
In bíjzondere gevallen (bijv. verhuizing of afleveren van goederen) kunt u contact
opnemen met de aannemer.

Groenwerkzaamheden
Voordat de werkzaamheden starten, gaat onze buítendienst rooi- en
snoeiwerkzaam heden verrichten.

Communicatie tijdens uitvoering
Tijdens de uitvoering verzorgt aannemer Geldof B.V. de communicatie voor het werk. Zij
houden u op de hoogte van de stand van zaken. De contactgegevens van de
uitvoerder/omgevingsmanager maken zij hierin bekend.

Contact gemeente Veere
Hebt u vragen? Neem gerust contact op met Ronald Daniëlse. Ronald is het
aanspreekpunt voor deze werkzaamheden. Hij houdt toezicht op de werkzaamheden
U kunt hem bereiken via telefoonnummer (0118) 555 426 of mail naar
rj. danielse@veere. nl .

Piket dienst gemeente Veere
Indien er spoedeisende problemen voorkomen buiten kantoortijden, neemt u dan contact
op met onze piketdienst. U kunt de piketdienst bereiken via telefoonnummer
(0118) 555 444.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Veere,
namens het college,
Afdelings penbare Ruímte,

Huub Zande

Bijlage : faseringstekening
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