Aan de bewoners van de Korte Nobelstraat, Lange Nobelstraat, Hem Waterpoortstraat,
Watermolen, Sint Anthoniesdam en omgeving.
Zierikzee, 15 december 2020
Geachte heer, mevrouw,
Hierbij informeren wij u over de werkzaamheden die vanaf januari 2021 gepland staan in uw wijk. Tijdens de werken worden de kabels en riolering vervangen,
daarna wordt het plangebied heringericht. De kabels worden aangebracht in opdracht van DNWG, de riolerings- en bestratingswerken in opdracht van de
gemeente Schouwen-Duiveland. Het omgevingsmanagement wordt verzorgd door RAE advies en engineering.
Herinrichting
Uitgangspunt bij de herinrichting van de Korte Nobelstraat en de Sint Anthoniesdam is de “Visie Openbare Ruimte Kerngebied Zierikzee”,
https://programmazierikzee.nl/
In de Visie zijn deze straten aangegeven als ‘Aanlooproute’ en wordt de bestrating uitgevoerd in granietkeien en gebakken klinkers.
Parkeren blijft aan de westkant van de Korte Nobelstraat in een gemarkeerde strook.
Fases werkzaamheden
De werkzaamheden worden in 5 verschillende fases uitgevoerd:
Fase 1: er worden nieuwe kabels gelegd in de Sint Anthoniesdam;
Fase 2: de kabels worden verder gelegd in de Korte Nobelstraat en de Waterpoortstraat. In de Korte Nobelstraat wordt een nieuwe riolering aangelegd,
vervolgens nieuwe bestrating.
Fase 3: herbestrating in de Watermolen en Sint Anthoniesdam.
Fase 4: het kruispunt Sint Anthoniesdam met de Lange Nobelstraat wordt her bestraat.
Fase 5: het kruispunt Hem met de Watermolen wordt her bestraat.
Planning
Volgens de huidige planning duren de werkzaamheden tot en met juli 2021. U wordt per werkfase geïnformeerd over de bereikbaarheid.

Huisaansluitingen elektriciteit
Nadat de nieuwe kabels zijn gelegd, getest en aangesloten zijn in het nieuwe elektriciteitsstation worden de woningen overgezet op de nieuwe kabels. Het
betreft hier enkel woningen in de Waterpoortstraat en Korte Nobelstraat.
Hiervoor kan het zijn dat een monteur bij u binnen moet zijn. Indien nodig neemt onze monteur tijdig contact met u op voor een afspraak.
Uiteraard respecteren wij de geldende corona regels. E.e.a. kunt u terugvinden in de flyer in bijlage.
Tijdens de werken aan het elektriciteitsnet is er gedurende een korte periode een stroomonderbreking.
Uiteraard wordt u van tevoren op de hoogte gesteld van deze onderbreking
Bereikbaarheid
Tijdens de werken zal er per fase een omleiding voorzien worden. De omleidingen van de eerste 2 fasen zijn bijgevoegd als bijlage. De omleiding van de fases
3 t/m 5 volgen later in de volgende info brief. Als bewoner kunt u te allen tijde uw woning te voet bereiken.
Parkeren
Tijdens de werken kan er niet geparkeerd worden in de werkzone. Daarom is er aan de Grachtweg een tijdelijk parkeerterrein voorzien waar 14 auto’s kunnen
parkeren. Indien deze parkeerplekken bezet zijn, vragen we u te wijken naar het parkeerterrein aan de Gasthuisboomgaard.
U kunt hiervoor een gratis parkeervergunning aanvragen gedurende de werkzaamheden. Dit kan op het volgende mailadres: omgeving@adviesbureau-rae.nl.
Onder vermelding van naam, adres en kenteken. De vergunning wordt u dan per post toegestuurd.
Informatie
Normaliter organiseren wij bij werkzaamheden van deze omvang een informatieavond. Gezien de situatie rondom het coronavirus is besloten geen samenkomst
te organiseren. Meer informatie over de werken kunt u vinden op de website https://programmazierikzee.nl/.
Op deze site plaatsen we ook een informatiefilmpje waarop u een korte weergave van het project kunt u vinden.
Vragen en Opmerkingen
Als u naar aanleiding van deze brief vragen of opmerkingen heeft, neemt u dan contact op (voorkeur voor email) met de omgevingsmanager Wim de Rijke,
omgeving@adviesbureau-rae.nl of 06-54605913.
Zij nemen zo nodig contact op met gemeente of DNWG om uw vraag te beantwoorden of uw opmerking te bespreken.
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