
 

 
           

                     
 

 
 
 
 
 

  
 

    
 
 

 
 
 

        

    
     

       
    

        
 
 

     
 

           
         

          
               

            
 

   
             

            
             

         
             

          
             

        
 

              
           

              
      

 
 

             
        

             
             

 
 

              
            

      

Gemeenteraad Vlissingen 
Postbus 3000 
4380 GV VLISSINGEN 

UW BRIEF VAN UW KENMERK ONS KENMERK DATUM 

BEHANDELD DOOR BEZOEKADRES TELEFOON BIJLAGEN 

M. Jongejan Paul Krugerstraat 1 0118-487082 1 
ONDERWERP 

Tiendaagse afsluiting Veerhavenweg 9 t/m 19 oktober 2019 

Geachte leden van de gemeenteraad, 

Graag informeren wij u over de geplande werkzaamheden rondom het project 
Bedrijventerrein Souburg II. Als alles volgens planning verloopt is de nieuwe entree van 
Vlissingen, inclusief toegang naar de Michiel Adriaanszoon De Ruyterkazerne, eind 
december 2019 klaar. Voordat het zover is, moet er nog flink gewerkt worden. Omdat er een 
grote klus op stapel staat, waarbij hinder onvermijdelijk is, sturen wij u deze brief. 

Tiendaagse afsluiting Veerhavenweg 
Vanaf woensdagavond 9 oktober 20.00 uur tot zaterdagavond 19 oktober 23.00 uur is de 
Veerhavenweg afgesloten voor het verkeer. De aannemer, BAM Infra, realiseert dan de 
aansluiting op de rijksweg A58 en op de spoorwegovergang aan de Oude Veerhavenweg. 
Deze werkzaamheden worden zowel binnen als ook buiten de gebruikelijke werktijden 
uitgevoerd. Indien nodig mag dit 24 uur per dag. Het is goed mogelijk dat omwonenden 
’s nachts hinder ondervinden van de werkzaamheden. Dit is mede afhankelijk van de 
windrichting. Vooral in de nachten dat het asfalt wordt gefreesd, rijden voertuigen veel 
achteruit en zijn de bekende piepjes hoorbaar. 

Op donderdag 10 oktober 00.00 uur gaan de verkeerslichten op de kruising A58, Sloeweg, 
Bermweg en Veerhavenweg voor circa twee uur buiten werking. De verkeersregelinstallatie 
wordt dan aangepast op de tijdelijke situatie tijdens de afsluiting en zal daarna weer in 
werking treden voor de andere richtingen. 

Omleidingen 
Het verkeer richting de Kenniswerf wordt omgeleid met borden via de Sloeweg, Nieuwe 
Vlissingseweg en Prins Hendrikweg. Het verkeer richting bedrijventerrein Poortersweg, 
Ooster-, en Westerhavenweg wordt omgeleid vanaf de rijksweg A58 via de afslag Ritthem, 
N662 en Marie Curieweg. Een kaart met de omleidingsroutes is als bijlage bij deze brief 
gevoegd. 

Voor voetgangers en fietsers is er de mogelijkheid om over het werkterrein te gaan. Hiervoor 
wordt een 'afgeschermde' doorgang gebruikt. De aannemer zet een verkeersregelaar in op 
de plaats waar zij het werkverkeer kruisen. 
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Vervolg werkzaamheden 
Zaterdagavond 19 oktober om 23.00 uur worden de nieuwe rotonde en de aansluitende 
wegen in gebruik genomen. In de volgende fase realiseert de aannemer de rijbaan op het 
nieuwe bedrijventerrein en het fietspad ten noorden van de Poortersweg (door de nieuwe 
fietstunnel). 

Communicatie 
Omdat dit een ingrijpende afsluiting is, zorgen wij in samenwerking met de aannemer voor 
brede communicatie. Op de Kenniswerf en Edisonpark bezorgt BAM persoonlijk een 
informatiebrief. De omgevingsmanager van BAM heeft al contact gehad met de bedrijven 
rondom het werk. Hulpdiensten zijn uiteraard ook geïnformeerd en via landbouworganisaties 
is gevraagd om de omgeving zoveel als mogelijk is te vermijden. Er is wel een 
omleidingsroute voor landbouwverkeer, maar vermijden heeft onze voorkeur. De 
projectleider heeft tijdens de wekelijkse persbijeenkomst van het college een toelichting 
gegeven aan de lokale media. In de Blauw geruite kiel, op de website en social media 
berichten we ook over het werk en de omleidingen. 

Voorkomen van hinder is tijdens deze tiendaagse afsluiting onmogelijk, maar door het werk 
te laten uitvoeren in herfstvakantie hopen wij dat het aantal mensen dat overlast ervaart 
minder is dan tijdens een normale week. 

Hoogachtend, 

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

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



Route Kenniswerf, veerdienst en Station NS 

Route Bedrijventerrein 
Poortersweg en Ooster-, 
en Westerhavenweg 

= weg afgesloten 

Kaartgegevens 2019  Google c 


	10042019 RIB tiendaagse afsluiting Veerhavenweg
	10042019 RIB tiendaagse afsluiting Veerhavenweg bijlage kaart

