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Gemeente Kapelle gaat de huidige en toekomstige bewoners van Zuidhoek 3 fase 1 op een 

actieve manier informeren over ontwikkelingen in de nieuwbouwwijk. Dit doen we door een 

aantal keer per jaar een nieuwsbrief te sturen.

Parkeren

In het voorjaar van 2021 voorzien we de toekomstige parkeerplaatsen van een fundering. 

Op deze manier kan men naast de rijbaan op een verharde strook parkeren. De bestrating 

brengen we aan op het moment dat we de hele wijk definitief inrichten. 

Openbare verlichting

Op dit moment is het redelijk donker in de wijk. Om dit te verbeteren plaatsen we op korte 

termijn zes extra lantaarnpalen.

Groen

De geluidsschermen zijn aangeplant met groenblijvende klimop, een sterke plant die ook 

zeer geschikt is voor een groene erfafscheiding van uw tuin. De komende winterperiode

Afvoer hemelwater

Zoals u weet sluiten we het regenwater niet 

aan op de riolering maar voeren we deze 

zonder leidingen af naar de wadi’s 

(lagergelegen groenstroken). Afgelopen 

voorjaar hebben we met succes verbeter-

maatrelen uitgevoerd. Er zijn zogeheten 

infiltratievelden aangebracht welke u 

herkent aan de grijze stortstenen. Het water 

zakt op deze locaties naar de bodem. Over 

de werking van het systeem is een filmpje 

gemaakt deze kunt u zien via deze link: 

https://youtu.be/1p0HNqpBjhQ. 

De wadi’s zijn nodig voor het functioneren 

van het watersysteem. Daarom vragen wij 

u om deze vrij te houden van auto’s en 

bouwmaterialen.

https://youtu.be/1p0HNqpBjhQ
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Meer weten of vragen? 

Voor vragen over Zuidhoek 3 kunt u contact opnemen met de gemeente Kapelle via 14 0113 of 

gemeente@kapelle.nl. De ambtelijke projectleider is de heer Poppe.

Verspreiding nieuwsbrief

U ontvangt de nieuwsbrief op het e-mailadres dat bekend is bij de gemeente Kapelle. Ook 

bezorgen wij de nieuwsbrief bij de gebouwde woningen. Wilt u uw e-mailadres aanpassen of 

zich aan- of afmelden voor de nieuwsbrief? Laat dit dan aan ons weten door een e-mail te sturen 

naar gemeente@kapelle.nl.

starten we met de aanplant van de bomenlanen langs de Annie MG Schmidtsingel en langs het 

fiets/voetpad richting de Stationsstraat. We planten hier de Moeraseik en Tulpenboom. Beide 

soorten zijn zeer geschikt om te planten in natte bodems. Ook dragen ze bij aan de biodiversiteit. 

Het zijn waardbomen voor vlinders en voedselbomen voor vogels. 

Informatiefolder Zuidhoek 3

Eerder dit jaar heeft u een informatiefolder 

ontvangen met algemene informatie over 

riolering, waterafvoer, inrichting bouwkavel, 

milieu en de voortgang Zuidhoek 3 fase 1 

(Oost). Deze is terug te vinden op onze 

website www.kapelle.nl/projectzuidhoek3.
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