
 

Aan de bewoner(s) van dit pand 

 

Beste bewoner(s), 

 

Begin augustus heeft u van de gemeente Veere informatie ontvangen over de geplande werkzaamheden aan de 

Dorpsdijk in Vrouwenpolder. Inmiddels is de aanbestedingsprocedure afgerond en hebben wij, Aannemersbedrijf 

Jac. Ton b.v. uit Serooskerke, opdracht ontvangen voor de uitvoering van de werkzaamheden aan de Dorpsdijk. 

In deze brief leest u meer over de werkzaamheden die vanaf begin oktober 2022 in uw straat plaatsvinden. 

 

Uit te voeren werkzaamheden 

De Dorpsdijk wordt vanaf Dorpsdijk 11 tot en met de bestaande drempel in de Koningin Emmaweg vernieuwd. 

Het werk bestaat hierbij in hoofdlijn uit het verwijderen van de bestaande bestratingen, het vervangen van de 

bestaande vuilwaterriolering, het aanbrengen van een nieuw regenwaterriool, het aanbrengen van een nieuwe 

wegfundering en uiteindelijk het aanbrengen van nieuwe gebakken straatstenen. Om de hinder voor u als 

bewoner zoveel mogelijk te beperken worden de werkzaamheden in vier fasen uitgevoerd. 

 

Planning en fasering 

Op maandag 3 oktober 2022 wordt er gestart met de werkzaamheden. Tijdens de eerste fase wordt de riolering 

in de kruising Dorpsdijk / Elzenoordlaan / Pelgrimstraat vernieuwd. Na het aanbrengen van de nieuwe riolering 

wordt de bestrating tijdelijk dichtgemaakt.  Dit wordt gedaan omdat de kruising weer opengesteld moet worden 

voordat de Elzenoordlaan aan de zijde van de Fort den Haakweg wordt afgesloten t.b.v. de werkzaamheden die 

daar worden uitgevoerd door KWS. Na de afronding van de werkzaamheden door KWS wordt de kruising 

Dorpsdijk / Elzenoordlaan definitief bestraat. 

 

De gehele fasering en globale planning ziet er als onderstaand uit. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat de 

werkzaamheden weersafhankelijk zijn en in de winterperiode bijvoorbeeld door onwerkbaar weer bij vorst 

vertraagd kunnen worden.  

 

 

 

 

Datum: Serooskerke, 14 september 2022 

Betreft: Groot onderhoud Dorpsdijk Vrouwenpolder 

Bijlagen: N.v.t. 



 

 

Fase Locatie Start Einde 

Fase 1 
Kruising Dorpsdijk / Elzenoordlaan / 

Pelgrimstraat 
3 oktober 2022 21 oktober 2022 

Fase 2 
Dorpsdijk tussen Pelgrimstraat en Oranje 

Nassaustraat 
24 oktober 2022 2 december 2022 

Fase 3 
Dorpsdijk vanaf Oranje Nassaulaan t/m 

drempel Koningin Emmaweg 
28 november 2022 23 december 2022 

Fase 4 
Kruising Dorpsdijk / Elzenoordlaan / 

Pelgrimstraat tot Dorpsdijk 11 
9 januari 2022 24 februari 2023 

 

Verkeersmaatregelen 

Omdat de Dorpsdijk een doorgaande route vormt van Vrouwenpolder naar Oranjezon / Oostkapelle wordt 

er een omleidingsroute ingesteld. Het doorgaande verkeer vanaf Vrouwenpolder richting Oostkapelle wordt 

ter plaatse van de rotonde bij de N57 rondgeleid via Serooskerke en vice versa. Verder worden er binnen 

de fase die in uitvoering is plaatselijke verkeersmaatregelen toegepast. Deze worden in volgende 

nieuwsbrieven per fase toegelicht. 

 

Parkeren 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het binnen de afgesloten fase niet mogelijk om een auto op uw 

oprit of op de parkeerstrook langs de weg te parkeren. Zodra de bestrating tot voorbij uw woning is aangebracht, 

kunt u weer op uw oprit parkeren. Wij vragen u om uw auto tijdig ergens anders in de wijk te parkeren. Met de 

ondernemers die aan de afgesloten werkvakken grenzen wordt persoonlijk contact opgenomen om afspraken te 

maken over de bereikbaarheid. Ook willen we u vragen om uw afvalcontainer op de ophaaldag op een centraal 

punt buiten de afzetting te plaatsen. Wanneer u niet in staat bent om dit zelf te doen, dan kunt u ons vragen om 

u hierbij te assisteren. 

 

Vragen? 

Hebt u vragen over de uitvoering van de werkzaamheden? Dan kunt u contact opnemen met Kasper Ton van 

Aannemersbedrijf Jac. Ton b.v. Dit kan op telefoonnummer 06-30545978 of kasper@jacton.nl Daarnaast is het 

ook mogelijk om tijdens een wekelijks inloop uur in de keet uw vragen te stellen. Dit kan tijdens de uitvoerings-

periode op woensdagmiddag tussen 16.00 en 17.00 uur de keet die bij de gymzaal aan de Oranje Nassaulaan 

wordt geplaatst. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met Ruben van Sluijs van gemeente Veere op 

telefoonnummer 0118-555215 of r.van.sluijs@veere.nl. 

  

Met vriendelijke groet, 

Aannemersbedrijf Jac. Ton b.v. 
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