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Geachte bewoner,
Door middel van deze zesde nieuwsbrief willen we u op de hoogte houden over de voortgang van de
werkzaamheden voor de Reconstructie Havendijk te Yerseke.

De werkzaamheden op en rond de Havendijk lopen op een eind. De laatste werkzaamheden aan de
overhangconstructie worden de komende weken afgerond. De trap Kaaistraat-Havendijk en uitbouwen
betonnen plateau’s/trapopgangen vanaf Koningin Julianastraat-Havendijk zijn de laatste onderdelen wat nog
aangebracht dient te worden.
Vanaf 30 september 2019 t/m 3 oktober 2019 starten de asfalteerwerkzaamheden aan het tweede deel van de
Havendijk . Het betreft het gedeelte vanaf kruising Havendijk-Koringaweg-Molenpolderweg (incl. naast
genoemde kruising) tot Havendijk 14. Het Havenplateau is bereikbaar via Groenix van Zoelenstraat. De
werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van de bestaande asfaltverharding, het aanbrengen van
trottoirbanden en het asfalteren van de rijbaan. Om de werkzaamheden veilig uit te voeren word de rijbaan
volgens onderstaande afbeelding afgesloten. Let op: de Koringaweg en de Molenpolderweg zijn tijdens deze
afsluiting doodlopend! Het verkeer word omgeleid, ook zullen er tijdens deze afsluiting verkeersregelaars
ingezet worden.
De overige werkzaamheden zoals o.a. de trap Kaaistraat-Havendijk en de uitbouwen betonnen plateau’s/
trapopgangen vanaf Koningin Julianastraat-Havendijk zullen in de komende periode nog uitgevoerd worden.
Vanwege deze laatste nieuwsbrief wil ik u hartelijk danken voor het geduld en begrip, wat u in de afgelopen
periode door onze werkzaamheden tot overlast gehad heeft.
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. U kunt 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

Bijlage 1: Verkeersmaatregelen asfalteren deel 2 Havendijk te Yerseke.

