
 
Geachte inwoners 
 
 
In de afgelopen tijd is hard gewerkt om samen met Delta te werken aan een plan voor vervanging 
nutsvoorzieningen en het uitvoeren van de nodige onderzoeken in het betreffende gebied. 
 
Fasering en start 
Begin volgend jaar starten we met de bestek fase om uiteindelijk begin mei 2016 te kunnen starten 
met rioolwerkzaamheden in het traject Tragel Oost (gedeeltelijk), Damstraat en Dorpsstraat (tot en 
met aansluiting Julianastraat). Dit zijn de onderdelen voor fase 1. 
In het gedeelte Tragel Oost wordt over een grote lengte in de berm naast de watergang een nieuwe 
rioolleiding gerealiseerd. Verderop in dit wegvak wordt de bestaande rioolleiding onder het asfalt 
vervangen en wordt het asfalt definitief hersteld. 
Voor de delen Damstraat en Dorpsstraat volgt aansluitend op het rioolwerk de uitvoering van het 
vastgestelde herinrichtingsplan. Naar verwachting kunnen deze werkzaamheden in het najaar van 
2016 worden afgerond. 
 
In 2017, of zoveel eerder als mogelijk, starten de werkzaamheden in fase 2 van het herinrichtingsplan. 
Dit is dan het Dorpsplein, Dorpsstraat incl. rotonde en een gedeelte van de Lange Heerenstraat. Het 
gaat in deze fase om zowel riool- als herinrichtingwerkzaamheden. 
 
Voor alle fasen geldt dat zodra er een aannemer bekend is wij u via een informatieavond informeren 
over de planning, werkvolgorde en bereikbaarheid. U ontvang hiervoor dus nog een uitnodiging 
afhankelijk van de fase waarin u woont of onderneemt. 
 
Werkzaamheden Delta 
Sinds vorige week is de planning bekend van Delta voor de vervanging van de water- en gasleiding en 
plaatselijk elektra in de eerste fase. Delta gaat deze werkzaamheden zoveel als mogelijk uitvoeren 
vooruitlopend op onze werkzaamheden. Naar verwachting start Delta in de loop van maart 2016 met 
de werkzaamheden in de voornoemde delen van fase 1. U wordt hierover door Delta apart 
geïnformeerd. Naast werkzaamheden op gemeentelijk eigendom moet Delta in een aantal woningen 
ook de nodige vervangingswerkzaamheden uitvoeren.  
 
Bouwkundige opnames 
Voordat we starten met de werkzaamheden voeren we eerst bouwkundige opnames uit. Inmiddels 
hebben de bewoners van fase 1 hierover een brief ontvangen met de nodige informatie. Zodra we 
zover zijn ontvangen de bewoners en ondernemers van fase 2 een gelijkwaardige brief. 
 
Terugkoppeling inloopavond 23 september 2015 
De inloopavond was goed bezocht met de nodige vragen over het plan, planning, bereikbaarheid enz. 
De belangrijkste vragen/opmerkingen zijn gedurende die avond beantwoord. Daarnaast zijn een 
aantal kaartjes ingediend met vragen op opmerkingen. Dit gaat vaak om een plaatselijke situatie 
specifiek voor dat adres. Met deze mensen nemen we begin 2016 afzonderlijk contact op. 
 
Enkele onderwerpen die zijn aangedragen zijn: huidige uitritten, grondwaterstand, werken in 
zomerperiode en het achterwege laten van de glinten (groenstrook voor de woningen). Dit laatste is 
voor meerder locaties van belang. Of we uiteindelijk glinten toe gaan passen wordt begin volgend jaar 
duidelijk. 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. ing. M. Verhoosel van de gemeente Sluis, 
telefoon 0117-457369. 
 
Hoogachtend, 
 
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN SLUIS, 
 
namens dezen, 
 
Hoofd afdeling Handhaving & Openbare Werken, 
 
K.M. Sanderse 
 

 


