
 

onderwerp: Herinrichting Duinweg Zoutelande  

Beste, 

Met deze brief informeren wij u over de herinrichting van diverse straten in Zoutelande. 
Dit project noemen we ‘Herinrichting Duinweg Zoutelande’. Het betreffen de volgende 
straten: 

- Langendam (vanaf de Bosweg tot de Duinweg); 
- Duinweg; 
- De Bellink; 
- Wulkpad; 
- Schelppad; 
- Pauwtje. 

In de bijlage van deze brief ziet u een weergave van het projectgebied.  

Wat houdt de herinrichting in? 
De herinrichting bestaat uit het vervangen van de bestrating inclusief wegfundering en 
de riolering. Op dit moment denken we na hoe we de inrichting van de eerder genoemde 
straten vorm gaan geven.  

Inventarisatie wensen en ideeën voor de herinrichting 
Een belangrijk onderdeel in onze projectaanpak is een inventarisatie van wensen, ideeën 
en problemen die u heeft/ervaart in de huidige situatie. Met deze inventarisatie leggen 
wij een goede basis om het ontwerp van de herinrichting te starten en te komen tot een 
ontwerp met veel draagvlak in de omgeving. 
Heeft u wensen en/of ideeën voor de nieuwe inrichting? Laat het ons weten! 

U kunt dit aan ons kenbaar maken door een e-mail te sturen naar: 

Herinrichting.Duinweg@veere.nl 

Wij stellen het op prijs als u dit doet voor 5 maart 2021. 
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Beschikt u niet over een computer of smartphone? Dan kunt u ook telefonisch uw wens 
kenbaar maken bij de projectleider. Zijn gegevens vindt u onder ‘Contact gemeente 
Veere’ onderaan deze brief. 

Beoordeling wensen en ideeën 
De door u ingebrachte wensen en ideeën toetsen we aan de eisen en normen die wij als 
gemeente Veere stellen aan de inrichting van de openbare ruimte. We onderbouwen in 
een overzichtslijst of een bepaalde wens ingevuld kan worden of niet. Deze 
overzichtslijst plaatsen we op de website van de gemeente Veere onder het project 
‘Herinrichting Duinweg’. (Uw wens of idee nemen we anoniem op) 

Voorlopig ontwerp van de nieuwe inrichting  
Na de eerder genoemde inventarisatie starten we met het maken van een voorlopig 
ontwerp. In de normale situatie, zonder corona-maatregelen, presenteren we het 
voorlopig ontwerp tijdens een bewonersavond. Dit is door corona voor dit project niet 
mogelijk. We berichten u later hoe u het voorlopig ontwerp kunt inzien. Nadat u het 
voorlopig ontwerp heeft ingezien kunt u hier vragen en opmerkingen over plaatsen. 

Kabels en leidingen 
Er is een grote kans dat ook de kabels en leidingen in de eerder genoemde straten 
vervangen worden. Momenteel voeren we gesprekken met de kabelbeheerders. Wij 
berichten u later over de exacte werkzaamheden aan kabels en leidingen.   

Planning (onder voorbehoud) 

Contact gemeente Veere 
Als u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met de heer Corjan Marijs, projectleider 
van de afdeling Openbare Ruimte. Op werkdagen is hij bereikbaar via doorkiesnummer 
(0118) 555 325; zijn e-mailadres is jc.marijs@veere.nl 

Website 
Wilt u op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen van dit project? Neem dan een 
kijkje op onze website: www.veere.nl/zoutelande-herinrichting-duinweg  

Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Veere,  
namens het college,  
Afdelingshoofd Openbare Ruimte, 

Huub van de Zande 

Bijlage: Werkgrenzen Herinrichting Duinweg Zoutelande

Inventariseren wensen en ideeën vanuit omgeving Januari – februari 2021

Afstemming met beheerders van kabels en leidingen Februari – maart 2021

Maken voorlopig ontwerp van de nieuwe inrichting Maart 2021

Voorlopig ontwerp delen met omgeving April 2021

Maken definitief ontwerp en contractstukken Mei – juli 2021

Zoeken naar een geschikte aannemer (aanbesteding) September 2021

Start uitvoering herinrichting November 2021
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