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Donderdag, 1 juli 2021 
 
Ons kenmerk : ZE21010-004/KB 
Betreft : Nieuwsbrief/bewonersbrief werkzaamheden De Doolhof te Kapelle 

 
Geachte heer/mevrouw, 
  
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de voortgang van het werk in de Doolhof. De 
werkzaamheden verlopen ondanks de vele neerslag volgens planning. We ze zijn bezig met de 
uitvoering van fase drie.  
 
De planning   
Ondanks dat de werkzaamheden voorspoedig verlopen is de laatste planning die u heeft 
ontvangen op 7 juni 2021 op een aantal kleine punten gewijzigd. In de bijlage van deze brief is 
een tekening opgenomen waarop de gewijzigde projectplanning staat weergegeven. Het doel 
is om de werkzaamheden uiterlijk vrijdag 30 juli af te ronden. Onderstaande een korte 
toelichting. 
 

Fase Toelichting 

1  Gereed  

2 Gereed 

3 In uitvoering t/m 9 juli. Om uw woning zo optimaal mogelijk bereikbaar te houden en de parkeerdruk 
te minimaliseren is fase 1 en 2 bereikbaar doormiddel van een tijdelijke rijplatenbaan. De tijdelijke 
rijplatenbaan dient ten alle tijden vrij te blijven van geparkeerde auto’s. In deze fase brengen we 
ook de parkeervakken voor de Doolhof 2 t/m 10 aan. 

4A Gereed 

4B Uitvoering 12 t/m 16 juli. In deze fase wordt alleen het trottoir nog aangebracht voor de de Doolhof 
2 t/m 10. 

5A Uitvoering 19 t/m 23 juli. De kruising De Doolhof-Lange Meet-Gagelaar wordt gefaseerd afgesloten. 
De eerste helft van deze week is De Doolhof en Gagelaar bereikbaar vanaf de Bruëlisstraat. De 
tweede helft van de week is De Doolhof en Gagelaar bereikbaar vanaf de Vroonlandseweg.  

5B Uitvoering 26 t/m 30 juli. De rijbaan van De Lange Meet wordt tussen De Doolhof en de  
Vroonlandseweg waar nodig herstraat. Ook wordt het trottoir vanaf de Lange Meet 1 tot de 
Vroonlandseweg voorzien van nieuwe tegels.  

6 Uitvoering 12 t/m 28 juli. Op 21 juli wordt het pad tussen De Lange Meet en de Paukenshoekstraat 
geasfalteerd. Voor deze datum voeren we voorbereidende werkzaamheden uit. Na het asfalteren 
werken we de bermen af op de juiste hoogte en zaaien we het gras in. 
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Aandachtspunt 
De parkeervakken in fase 1 zijn inmiddels open. Zoals u kunt zien deze parkeervakken  
gemaakt van open verharding. De open vakjes in de betonelementen zijn ingezaaid met gras 
wat al redelijk begint te groeien. Voor een optimale groei van het gras is het van belang dat 
auto’s niet langdurig op dezelfde plek staan. We willen u daarom vriendelijk vragen uw auto 
niet altijd in hetzelfde parkeervak te zetten, en als u uw auto een lange tijd niet gebruikt, deze 
een keer te verzetten. Op deze manier kan het gras zich goed ontwikkelen. Bij voorbaat dank 
voor uw begrip. 
 
Bereikbaarheid woningen 
Fijn om te merken dat u het werkterrein zo veel mogelijk vrijhoudt voor de werkzaamheden, 
dankjewel hiervoor. We proberen er alles aan te doen uw woning te voet bereikbaar te houden 
tijdens het werk. Als het noodzakelijk is dat u op een bepaald moment met de auto bij uw 
woning wilt zijn, kunt u dit melden bij de aannemer. Gezamenlijk kijken wij wat de 
mogelijkheden zijn. 
 
Aandachtspunten tijdens uitvoering werkzaamheden ter hoogte van uw woning 
• Het tijdig wegzetten van uw auto vanwege de uit te voeren werkzaamheden; 
• Uw afvalcontainer op een locatie aan te bieden waar de huisvuilauto uw container kan 
 legen. Indien nodig kan de aannemer hierbij assistentie verlenen. Hiervoor kunt u 
 contact opnemen met de uitvoerder van het project; 
 
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.poppe@kapelle.nl       jkloet@vangelder.com 
 
Afsluiting 
De werkzaamheden gaan overlast veroorzaken. Wij vragen hiervoor uw begrip. Wilt u alle 
informatie nog eens teruglezen? Dit kan via de website van de gemeente Kapelle 
www.kapelle.nl/dedoolhof.  
 
Over een aantal weken ontvangt u opnieuw een nieuwsbrief met een update van de 
werkzaamheden. Voor dit moment hopen wij u voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 
 
Ko Baaijens 
Projectcoördinator 
 
Bijlage 1: Faseringstekening 
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