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Betreft: Start werkzaamheden 2e fase herinrichting Middelburgseweg-Walcherseweg 

  

       Roosendaal, donderdag 20 februari 2019 

 

Geachte eigenaar, bewoner,  

 

Op maandag 4 maart 2019 starten we met de 2e fase van de werkzaamheden aan de 

Middelburgseweg-Walcherseweg. Het werk wordt in 3 fasen uitgevoerd: 

Fase 1 (14 januari 2019 tot en met 7 maart 2019) 

Tijdens deze fase verbreden wij het fietspad en worden werkzaamheden aan kabels &leidingen en 

huisaansluitingen uitgevoerd. Deze fase loopt uit door extra werkzaamheden in Buttinge. De 

planning is dat deze fase gereed is 29 maart 2019. 

Fase 2 
Deze fase voeren wij uit in twee delen. Dit doen wij om de woningen en bedrijven bereikbaar te 

houden. In deze tweede fase gaan wij de rijbaan asfalteren en brengen wij de verkeersplateaus aan. 

Fase 2a: (maandag 4 maart 2019 tot en met vrijdag 8 maart 2019) 
De werkzaamheden in deze fase worden uitgevoerd in de richting van Buttinge naar Grijpskerke. 

Fase 2b: (maandag 11 maart tot en met vrijdag 22 maart 2019) 
In deze fase werken wij werken vanuit Buttinge naar Middelburg.   
 
De verkeerssituatie: 

Fase 2a:  Buttinge is bereikbaar via Middelburg  
De Walcherseweg wordt afgesloten voor al het verkeer. Bestemmingsverkeer heeft altijd toegang en 
woningen en bedrijven zijn bereikbaar behalve op het moment van asfalteren. Hierover zullen wij 
direct aanwonenden en bedrijven ter zijner tijd nader informeren. 
 



   

 
Fase 2b: Buttinge is bereikbaar via Grijpskerke  
De verkeersmaatregelen zijn hetzelfde als in fase 2a, behalve dat de aanrijroute naar Buttinge via 
Middelburg is. 
 

De omleidingsroute voor fietsers en brommers blijft gehandhaafd. Nadat de werkzaamheden in 

Buttinge, op 29 maart gereed zijn, kan het fietsverkeer gebruik maken van het nieuwe verbrede 

fietspad. 

 
Wat merkt u van de werkzaamheden in fase 2  

Tijdens het frezen van de weg is het mogelijk dat u even moet wachten voordat u de machine kunt 

passeren. Tijdens het asfalteren is het vier uur niet mogelijk om over het nieuwe asfalt te rijden, 

omdat dit moet afkoelen. Daardoor is uw woning of perceel op het moment dat wij voor uw deur 

bezig zijn tijdelijk niet bereikbaar. 

 

Werkzaamheden Buttinge: 
Afgelopen weken is in Buttinge een nieuwe drinkwaterleiding en een nieuwe elektriciteitskabel 
gelegd. Vrijdag 15 februari is de nieuwe drinkwaterleiding op druk gezet. Dit heeft als gevolg gehad 
dat u weinig tot geen waterdruk ervaarde. In de komende weken is er nog een moment waarop dat 
gebeurt omdat de leiding moet worden aangesloten op het bestaande waternet. U wordt hierover 
van te voren op de hoogte gesteld. 
 
We zijn ook bezig met het vervangen van de oude water huisaansluitingen en de oude elektriciteit 
huisaansluitingen in Buttinge. Sommige aansluitingen zijn in de afgelopen jaren al vernieuwd. Deze 
vernieuwde aansluitingen hoeven dan alleen op de nieuwe kabel/leiding te worden  
overgenomen. De water- of stroomlevering wordt, tijdens het overnemen, korte tijd onderbroken. 
Dit moment stemmen wij van tevoren met u af. 
 
Als de hele huisaansluiting vervangen moet worden, zullen we een afspraak met u maken om de 
nieuwe aansluitingen door of onder uw tuin aan te leggen en tot in de meterkast te vervangen. Onze 
monteur zal u ter plaatse informeren over duur van de werkzaamheden. Dit is per aansluiting 
namelijk verschillend. Gedurende de werkzaamheden kan het zijn dat u tijdelijk niet over drinkwater 
of elektriciteit beschikt. Vanzelfsprekend informeren wij u hierover.  
 
Tijdens de werkzaamheden is gebleken dat  de KPN-kabel van slechte kwaliteit is. In overleg met KPN 
is besloten deze kabel de komende periode te vervangen. 
Hiervoor hoeft u niet thuis zijn. Mogelijk heeft u op het moment van overzetten geen beschikking 
over telefoon/internet. De monteur stemt dit moment met u af. 
 

 
De laatste fase 
Vanaf maandag 18 maart tot en met woensdag 24 april werken wij aan de laatste fase van dit 
project. Tijdens deze periode gaan wij de kern van Buttinge herinrichten. Er wordt nieuwe riolering 
aangebracht en er vindt een reconstructie van de hoofdrijbaan plaats. Voor aanvang van deze 3e fase 
ontvangt u van ons een nieuwe informatiebrief. 
 

 

 



   

Uw begrip 

Wij realiseren ons dat we overlast veroorzaken, zeker ook in de natte periode van het jaar, maar wij 

hopen toch op uw begrip voor deze situatie. Wij doen ons uiterste best om voor de opening van het 

recreatieseizoen de werkzaamheden gereed te hebben. In de eindsituatie is de veiligheid voor 

weggebruikers verbeterd en is de ondergrondse infrastructuur toekomstbestendig. Dit vermindert 

het aantal storingen fors.  

 

Veiligheid 

Wij vragen graag uw aandacht voor veiligheid. Onze mensen zullen 

het werk zo veilig mogelijk uitvoeren voor u en voor henzelf. Wij 

willen immers allemaal ’s avonds weer gezond thuis komen. Wilt u 

aanwijzingen van borden en verkeersregelaars opvolgen en alert 

zijn op bouwverkeer? Met name de snelheid van autoverkeer is 

een aandachtspunt. 

 

Actuele informatie en contact 

Blijf op de hoogte via de KWS app. Deze app is te downloaden in de app store of Google Playstore. Na 

het installeren van de app zoekt u op ‘Herinrichting Middelburgseweg-Walcherseweg’ en klikt u op 

favorieten. Zodra wij een bericht plaatsen, ontvangt u direct de informatie via de app. 

 

U bent met al uw vragen, klachten en opmerkingen iedere woensdag tussen 16-17 uur van harte 

welkom in de keet van KWS op het terrein van handelsonderneming Cevaal aan de Middelburgseweg 

18 in Grijpskerke. 

 

Heeft u vragen? Bel dan gerust met Monique van Kilsdonk (omgevingsmanager KWS) op 

telefoonnummer +31 6 29036412.  

 

Belangrijk 

Bij calamiteiten buiten kantooruren belt u ons calamiteitennummer: +31 6 25761226 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Namens waterschap Scheldestromen 

gemeente Veere 

DNWG 

 

 

 

Projectteam KWS Roosendaal/Sas van Gent 

 


