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UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM
1010834 / 1010870 24 mei 2018

BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN

B. van den Berg Paul Krugerstraat 1 0118-487456

ONDERWERP

Raadsinformatiebrief: Verkeershinder door verkeersomleidingen weekend van zaterdag 26 mei.

Geachte heer/mevrouw,

In het aanstaande weekend van zaterdag 26 mei 2018 werkt ProRail aan het NS-treinspoor 
door Zeeland. Er rijden dan in ieder geval geen treinen tussen Vlissingen en Goes. In het 
gedeelte van de gemeente Vlissingen wordt z’n 2000 meter spoor vernieuwd en er wordt 
een wissel vernieuwd. Om deze werkzaamheden te kunnen uitvoeren worden er door 
ProRail diverse spoorwegovergangen afgesloten. Voor Vlissingen zijn dat de 
spoorwegovergang van de Draaibrug in Oost-Souburg en de spoorwegovergang van de 
Sloeweg. 
De spoorwegovergang van de Veerhavenweg in Vlissingen blijft open voor het 
gemotoriseerd verkeer. Om de route over de Veerhavenweg/Keersluisbrug zoveel mogelijk 
te ontzien wordt het verkeer op de A58 via Middelburg en de Nieuwe Vlissingseweg van en 
naar Vlissingen geleid.
Hiernaast heeft Rijkswaterstaat een verkeersomleiding i.v.m. het asfalteren van de op- en 
afrit voor de aansluiting van de A58 op de Ritthemsestraat kant Oost-Souburg.

Afsluitingen ProRail
De afsluiting van de Sloeweg voor al het verkeer:

- Vrijdagnacht 25 mei vanaf 23.55 uur tot maandagochtend 6.00 uur
Het verkeer wordt op de A58 via Middelburg en de Nieuwe Vlissingseweg van en naar 
Vlissingen geleid.
De afsluiting van de spoorwegovergang Draaibrug:

- Zaterdag 26 mei van 6.00 tot 14.00 uur
- Zondag 27 mei van 3.00 tot 9.00 uur

Fietsers en voetgangers worden dan omgeleid over de Energieweg (langs het kanaal) en de 
Bermweg. Zodra het mogelijk is, wordt de spoorwegovergang eerder geopend. 
Verkeersregelaars begeleiden de mensen zo goed mogelijk ter plaatse.

Afsluiting Rijkswaterstaat
Het verkeer dat normaliter deze op- en afrit gebruikt, wordt omgeleid. Bestemmingsverkeer 
voor Oost-Souburg wordt omgeleid naar de Bermweg. Verkeer voor Ritthem wordt omgeleid 
via de Europaweg West maar kan ook via Oost-Souburg naar Ritthem. De Ritthemsestraat 
zelf blijft wel open voor het doorgaande verkeer.



Blad 2 behorend bij 1010834 / 1010870

De afsluiting van de op- en afrit voor al het verkeer vindt plaats van:
Zaterdagochtend 26 mei vanaf 08.00 uur tot en met 23.55 uur.

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris, de burgemeester,

\
mr. drs. ing. M. van Vliet   drs. A.R.B. van den Tillaar


