
 
  

 

 
 

Nieuwsbrief Reconstructie Havendijk te Yerseke 
         Editie 03 –Mei 2019 

 
 
 
Geachte bewoner, 
 
Door middel van deze derde nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden over de voortgang van de 
werkzaamheden voor de Reconstructie Havendijk te Yerseke.  
 
De werkzaamheden in fase 1A (op-/afrit Havendijk), 3A (Havenplateau) en 4A (Havendijk) lopen volgens 
planning. De elementenverharding in fase 1A wordt opnieuw aangebracht. Tevens wordt ter plaatse van de op-
/afrit Havendijk de nieuwe leuning op de betonnen deksloof gemonteerd. Op het Havenplateau wordt de 
fundering voor het asfalteren in gereedheid gebracht. Op de kop van de jachthaven wordt de 
elementenverharding en de overhangconstructie aangebracht. De elementenverharding in fase 4A is bijna 
afgerond, op maandag 29 april 2019 is er gestart met het aanbrengen van de vlonderconstructie op de 
stoeptegels. 
 
Vanaf 6 mei 2019 t/m 10 mei 2019 starten de werkzaamheden aan fase 1B; kruising Havendijk/Groenix van 
Zoelenstraat. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van elementenverharding, het aanbrengen van 
nieuw straatwerk en het asfalteren van de rijbaan. In deze afsluiting wordt ook de verharding van de op-/afrit 
richting het nieuwe parkeerterrein meegenomen. Om de werkzaamheden veilig uit te voeren wordt de rijbaan 
volgens onderstaande afbeelding afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid, ook zullen er tijdens deze afsluiting 
verkeersregelaars ingezet worden. 
 
Vanaf 6 mei 2019 t/m 10 mei 2019 starten deels de werkzaamheden aan fase 1C, vanwege de afsluiting kruising 
Havendijk/Groenix van Zoelenstraat herstraten we een stukje van de Burenpolderweg. Het herstraten start vanaf 
de inrit van de brandweer tot de kruising Havendijk/Groenix van Zoelenstraat. Aansluitend worden de overige 
werkzaamheden van fase 1C in de Groenix van Zoelenstraat uitgevoerd, zodat de rijbaan aansluit op de 
Burenpolderweg. 
 
9 en 10 mei 2019 word  het asfalt aangebracht op het Havenplateau (fase 3A). Deze werkzaamheden worden in 
combinatie uitgevoerd met het asfalteren van de kruising Havendijk/Groenix van Zoelenstraat (fase 1B). 
 
Om u als belanghebbende goed op de hoogte te houden zult u de komende periode op de hoogte worden 
gehouden van de voortgang van de werkzaamheden. Dit gebeurd door het verspreiden van periodieke 
nieuwsbrieven. Daarnaast kunt u via de website van de aannemer de voortgang van het werk bekijken. 
http://www.sinkegroep.nl/projecten/havendijk-yerseke  
 
 
Mocht u vragen hebben over de werkzaamheden kunt u tijdens kantoortijden contact opnemen met de heer van 
Pagee van aannemingsbedrijf Reimerswaal B.V. (0113-382160, mp@sinkegroep.nl) of met de heer Klein van de 
gemeente Reimerswaal (14-0113, r.klein@reimerswaal.nl) Tijdens de werkzaamheden bent u iedere woensdag 
tussen 14:00-16:00 van harte welkom in de bouwkeet voor vragen of een korte toelichting door de uitvoerder.  
 
  
Met vriendelijke groet, 
 
 
Het bouwteam Reconstructie Havendijk te Yerseke 
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Bijlage 1: Verkeersmaatregelen fase 1B Reconstructie Havendijk te Yerseke. 
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