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Aan de bewoner(s) van 
De Doolhof 1 t/m 41 en 2 t/m 26 
Lange Meet 1 t/m 7 
De Gagelaar 1 
Vroonlandseweg 50 t/rn 58 
Paukenshoekstraat 28 
Bruëlisstraat 21 
Moolhoekstraat 2 en 4 

verzonden : 4 mei 2021 uw brief van : zaaknummer : Z20.001142 
bijlage 

onderwerp 

uw kenmerk 

: Start werkzaamheden de Doolhof 

: documentnummer 
behandelaar 

: D21.252622/ac 
: M. Poppe 

Geachte mevrouw, heer, 

Als vervolg op de brief van 1 maart 2021 informeren wij u over de (her)inrichting van de Doolhof. 
Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. heeft de beste aanbieding gedaan en gaat het werk 
uitvoeren. Zij zijn op dit moment de werkzaamheden aan het voorbereiden en starten in de week 
van 17 mei 2021. 

Het ontwerp 
De straat wordt met één wijziging ingericht volgens het definitief ontwerp. Omdat de 
initiatiefneemster zich heeft teruggetrokken komt er geen border voor het verhoogd tuinieren. 
Zowel het definitief ontwerp als het groenplan vindt u terug op onze website 
www.kapelle.nl/dedoolhof.  

Planning 
Om de overlast te beperken gaan we het werk verdelen in verschillende fases. Het werkt start aan 
het einde van de straat (de Doolhof 26 en 41) en eindigt aan de voorzijde (de Doolhof 1). U 
ontvangt volgende week van Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. een brief met meer 
informatie en een gedetailleerde planning. In de periode dat we werken voor uw woning ontvangt 
u regelmatig een nieuwsbrief over de voortgang en eventuele bijzonderheden. 

Bereikbaarheid woningen 
Vanaf het moment dat de verharding voor uw woning is opgebroken tot het moment dat de nieuwe 
verharding is aangebracht is uw woning in de meeste gevallen alleen te voet bereikbaar. U kunt 
uw auto in één van de aangrenzende straten parkeren. 

Wat vragen wij van u? 
• het tijdig wegzetten van uw auto vanwege de uit te voeren werkzaamheden; 
• uw afvalcontainer zodanig aan de weg te zetten dat de huisvuilauto de container kan 

legen (indien nodig kan de aannemer hierbij assistentie verlenen); 
• vragen en/of opmerkingen aan ons kenbaar te maken. 
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Vragen? 
Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met één van onderstaande contactpersonen: 
Algemene vragen Uitvoerende vragen  
Melvin Poppe Jurgen Kloet 
Projectleider gemeente Kapelle Uitvoerder van Gelder 
06 - 46257318 06 - 10134191 
m.poppekapelle.n1 jkloetavangelder. com  

Afsluiting 
De werkzaamheden gaan enige overlast veroorzaken, wij vragen hiervoor uw begrip. Alle 
projectinformatie zoals de bewonersbrieven, het ontwerp en de nieuwsbrieven van de aannemer 
zijn terug te vinden onze website www.kapelle.nl/dedoolhof.  

Wij hopen u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 
Namens burgemeester en wethouders van Kapelle, 
de portefeuillehouder, 

J.H. H rselman 
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