Contact
Heeft u vragen over de werkzaamheden van DELTA Netwerkgroep
over de werkzaamheden aan de gas- en drinkwaterleidingen?
Neem dan contact op met Egbert Nieuwdorp, te bereiken via
e-mail: hnieuwdorp@dnwg.nl of via het Front Office van DELTA
Netwerkgroep op telefoonnummer 0113 74 11 00.
Voor vragen over het riool- en straatwerk kunt u contact
opnemen met Jurgen van Egmond (omgevingsmanager) van
Aannemersbedrijf Lindeloof B.V.. De vragen kunnen per e-mail
aan j.vanegmond@lindeloof.nl worden gestuurd of per
telefoon op het nummer 06 21 63 00 80.
Wanneer Lindeloof start met haar werkzaamheden, zal er elke

Nieuwsbrief Poortambacht

woensdag tussen 14:00 en 15:00uur een spreekuur zijn in de
uitvoerderskeet. Hier heeft u de mogelijkheid de uitvoerder

Oktober 2017

vragen te stellen of informatie te krijgen over het werk.
Voor vragen die de gemeente als opdrachtgever betreffen
kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer

Beste bewoner,

Rinus van Zetten. Hij is te bereiken via rinus.van.zetten@
schouwen-duiveland.nl of via (0111) 452 472.

Het kan u niet ontgaan zijn, we zijn hard aan het werk om de infrastructuur in uw wijk op orde te krijgen!

Inloopavond
Op 28 september 2017 hebben wij het definitieve uitvoeringsontwerp tijdens de tweede inloopavond gepresenteerd.
Net als de eerste inloopavond hadden we de aula opgedeeld
in drie hoeken, één voor elke straat. Wederom had de
inloopavond een goede opkomst van buurtbewoners en
geïnteresseerden. Naast de gemeente Schouwen-Duiveland,
Aannemersbedrijf Lindeloof en DELTA Netwerkgroep,
De Voogd waren ook vertegenwoordigers van Zeeuwland,
SMWO, VAC-Schouwen-Duiveland, Platform voor mensen met
een beperking en Hart van Poortambacht aanwezig. De bezoekers
reageerden over het algemeen erg positief op het ontwerp.

Evides Waterbedrijf
Evides Waterbedrijf produceert en levert
drinkwater in Zuidwest Nederland. In opdracht
van Evides Waterbedrijf werkt DNWG aan uw
drinkwaterleidingnet.

Een aantal bewoners heeft nog een extra reactieformulier
ingevuld voor eventuele optimalisaties. Een voorbeeld hiervan
is het fietspad dat in Poortvernieuwing 1 is aangebracht.
Deze wordt door middel van rode tegels doorgetrokken tot in
de Vlakestraat.

de slimme meter? Check dan www.enduris.nl/slimmemeter.
Ook vervangen we tegelijkertijd de huisaansluiting elektriciteit.
In uw wijk verwijderen we ook elektriciteitskasten en vervangen
we 2 transformatorhuisjes. Voor de werkzaamheden aan de
huisaansluiting moet de monteur bij u binnen zijn. U krijgt
hierover minstens drie dagen van te voren bericht.

Riolering
Na de rioolvervanging in het gebied vanaf de Sloestraat tot en
met de Kabbelaarsbank in 2015, vervangen we in 2017/2018
de riolering in de Vlakestraat, Volkerakstraat en de Wielingenstraat in Zierikzee. Ook vernieuwen we alle bestratingsmaterialen
en lichtmasten. Evenals in de voorgaande fase voert Aannemersbedrijf Lindeloof B.V. ook hier de werkzaamheden uit.

Kabels en leidingen
In de voorbereiding heeft overleg tussen DELTA Netwerkgroep
en gemeente Schouwen-Duiveland als resultaat gehad dat
eerst de gas- en drinkwaterleidingen die in de trottoirs liggen,
vervangen worden. Inmiddels hebben we een gedeelte van de
trottoirs hiervoor opengelegd. De trottoirtegels leggen we na
afronding van de werkzaamheden weer terug.
Ook zal DELTA Netwerkgroep in opdracht van Enduris B.V. slimme
meters plaatsen. Dat doen we tijdens de rioleringswerkzaamheden. Voor het plaatsen van de slimme meter moet de monteur
bij u binnen zijn. U krijgt hierover minstens drie dagen van te
voren een bericht over in uw brievenbus. Wilt u meer weten over

Speciale waterafvoer voor hemelwater

Op sommige plaatsen worden geen permeoblokken

Tijdens de inloopavond is het ontwerp van de straten, parkeer-

aangelegd omdat we deze lengtes niet te lang kunnen maken.

vakken en trottoirs besproken.

Hier komt in het midden wel een middengoot met kolken.

Nieuw in het ontwerp zijn de permeoblokken. (zie foto hier

Planning

boven).

DELTA Netwerkgroep (met aannemer De Voogd) vervangt
vanaf oktober tot november de gas- en drinkwaterleidingen.

De permeoblokken werken als een infiltratiesysteem. Al het
water van de straat stroomt vanaf het trottoir en parkeervak

Aannemersbedrijf Lindeloof gaat in december aan de slag met

naar het midden van de straat waar het verdwijnt in de buis.

de uitstroomvoorziening bij de Grevelingenstraat. De werk-

Het water wordt in eerste instantie opgenomen in het zand-

zaamheden zullen doorlopen tot eind 2018. De planning voor

cunet (het zand onder de bestrating). Wanneer er teveel water

de komende weken kunt u op de projectpagina downloaden:

valt zal het water naar het eind van de straat naar het hemel-

www.DNWG.nl/poortambacht.

waterriool stromen. Uiteindelijk komt het in de watergang
langs de Grevelingen-straat terecht.

Verkeer
Het verkeer in de Haringvlietstraat kan altijd doorgaan,

Berekeningen hebben aangetoond dat de permeoblokken

behalve als de riolering op een put in de Haringvlietstraat

flinke hoeveelheden regenwater kunnen verwerken, maar met

aangesloten moet worden. Op dat moment kijken we of

de steeds heviger wordende buien is het nog steeds mogelijk

het nodig is om tijdelijk een verkeersomleiding te plaatsen.

dat er korte tijd wat water op de straat blijft staan. Omdat dit
in het midden van de straat is, veroorzaakt dit weinig overlast.

De aannemer neemt met regelmaat contact op met de

Bovendien is het schoon water.

bewoners om te overleggen hoe er het beste gewerkt kan
worden.

Met een apart hemelwatersysteem, waarbij het regenwater
van het vuilwaterriool wordt afgekoppeld, is de kans dat er
vies water op straat komt erg klein geworden.

