
   

  

  

                      

                                         

 
 

Aan de eigenaren/bewoners van Groenendaal,  

Markt, Korte Achterweg, Groene Poort e.o. te Oosterland 

 

Zierikzee, 28 juli 2020  

 

 

Geachte heer/mevrouw,   

   

 

 

Middels deze brief willen wij u informeren over de werkzaamheden die vanaf 24 augustus 2020 gepland 

staan in uw wijk (rood omlijnd gebied). Tijdens de werkzaamheden worden de kabels, leidingen en 

riolering vervangen, daarna wordt het plangebied heringericht. Het project wordt uitgevoerd door twee 

aannemers; Aannemingsbedrijf de Voogd Grijpskerke voert namens DNWG  de werken aan de kabels 

en leidingen uit en Aannemingsmaatschappij van Gelder gaat namens de gemeente Schouwen-

Duiveland met de riolering en de herinrichting van de straten aan de slag. 

 

Kabels en leidingen  

Aannemingsbedrijf de Voogd Grijpskerke zorgt 

voor de aanleg van de nieuwe elektriciteitskabels 

en gas- en drinkwaterleidingen. Waar nodig wordt 

de huisaansluiting aangepast, waarbij een 

monteur bij u in de woning moet zijn. Indien hier 

sprake van is, neemt de aannemer vooraf contact 

met u op. Uiteraard wordt er rekening gehouden 

met de Corona-richtlijnen van het RIVM. 

Er kan sprake zijn van een korte onderbreking van 

het gas- water- en elektranet wanneer uw 

huisaansluiting wordt overgezet op het nieuwe 

kabels- en leidingennet. Vanzelfsprekend wordt u 

van te voren op de hoogte gesteld van deze 

onderbreking. 

 

 

Riolering en herinrichting 

Aannemingsmaatschappij van Gelder  voert de 

vernieuwing aan de riolering uit en zal de straten 

van bestrating voorzien. Verder worden de 

huisaansluitingen van de oude riolering overgezet 

op de nieuwe riolering. Na het aanbrengen van de 

nieuwe riolering worden de straten opnieuw 

heringericht. 

 

 

Parkeren en bereikbaarheid  

Bij deze werkzaamheden worden meerdere straten opgebroken. Hierdoor is het niet altijd mogelijk om 

uw auto in uw straat te parkeren. Wij vragen u dan ook een parkeerplaats elders in de nabije omgeving 

te zoeken. Uiteraard wordt ervoor gezorgd dat u uw woning en/of onderneming te allen tijde te voet kunt 

bereiken.  

 

 

 



 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Schouwing  
In week 32 of 33 zal een schouwing aan uw pand plaatsvinden. Een schouwing is een kwaliteitsopname 
van de huidige staat -net vóór aanvang van de werkzaamheden- van uw pand. Van de schouwer 
ontvangt u binnenkort een brief met het exacte tijdstip de van schouwing.   

 
Meer weten? 
Normaliter organiseren wij bij werkzaamheden van deze omvang een informatieavond. Gezien de 
situatie rondom het coronavirus is besloten geen samenkomst te organiseren. Een korte weergave van 
het project en een kennismaking met het projectteam, kunt u vinden in het informatiefilmpje wat 
binnenkort op de Van Gelder Werk in Uitvoering app en site wordt geplaatst. In het onderstaande blauwe 
kader vindt u meer informatie. 
 
Vragen 
Het omgevingsmanagement wordt uitgevoerd door Adviesbureau RAE. Voor u als bewoner betekent dit 
dat de omgevingsmanager een vast aanspreekpunt is voor al uw vragen. Voor vragen voor en tijdens 
de werkzaamheden kunt u terecht bij een van de onderstaande omgevingsmanagers: 
Sarie Steenbergen  06-4444 7114 sarie@adviesbureau-rae.nl  
Bij geen gehoor:  06-5460 5913  omgeving@adviesbureau-rae.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 

 
| DNWG                 | Gemeente Schouwen-Duiveland         | Adviesbureau RAE                     

Aldo Breuer                   René Korstanje                                       Sarie Steenbergen  
 

| Aannemingsbedrijf de Voogd Grijpskerke | Aannemingsmaatschappij van Gelder      
  Eric Braam     André Nelis   

 Altijd als eerste informatie ontvangen? 

Download de Van Gelder Werk In Uitvoering app in de App store!  

Als u daar Oosterland opzoekt en als favoriet opslaat, ontvangt u 

een melding bij nieuwe informatie. Zo bent u altijd als eerste op de 

hoogte.  

 

Op de website https://werkinuitvoering.vangelder.com kunt u het 

project ook terugvinden.  
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