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Middelburg, 2 september 2019
Geachte heer, mevrouw,
Waterschap Scheldestromen start vanaf 4 november 2019 met de herinrichting van de Vogelweg
en de Hengstdijksestraat in Hengstdijk. De opdracht voor het werk is verleend. De werkzaamheden duren 3 weken afhankelijk van de weersomstandigheden.
Omleiding
Tijdens de werkzaamheden zijn De Vogelweg en de Hengstdijksestraat afgesloten voor alle verkeer. Doorgaand verkeer wordt omgeleid over de N689 langs Kuitaart. Hengstdijk is bereikbaar
via de Hengstdijkse Kerkstraat en de Sint Josephstraat. Recreatiecentrum De Vogel blijft vanuit
de richting Vogelwaarde toegankelijk. De omleidingsroutes worden ter plaatse aangegeven door
middel van borden.
De bus wordt omgeleid via de Oude Havendijk, Zuiddijk en Plattedijk. Tijdens de werkzaamheden komen er twee tijdelijke bushaltes bij de aansluiting met de Oude Havendijk.
Werkzaamheden
Bij de herinrichting krijgt de Vogelweg ter plaatse van de Plevierstraat een uitbuiging. Het verkeer vanuit de Plevierstraat krijgt hierdoor beter zicht op de Vogelweg. De bebouwde komgrenzen van Hengstdijk worden verplaatst zodat de Hengstdijkse Kerkstraat en de uitrit van recreatiecentrum De Vogel binnen de bebouwde kom komen te liggen. De weg tussen de nieuwe bebouwde komgrenzen krijgt een nieuwe asfaltlaag en nieuwe wegmarkering. De verharding van
betontegels op het fietspad annex voetpad langs de Hengstdijksestraat naar boerderij Klondyke
wordt vervangen door asfalt.
De bushaltes bij recreatiecentrum De Vogel verdwijnen. De bushaltes bij de Plevierstraat worden vernieuwd en beter toegankelijk gemaakt voor mindervaliden. Ook komt er een fietsenstalling, bestaande uit betontegels en beugels, voor 16 fietsen.

Indien u vragen heeft dan kunt u contact opnemen met Kees Scheele, telefoon 088-2461178, of
Martin Hoogesteger, telefoon 088-2461353, van de afdeling Wegen van het waterschap.
Met vriendelijke groet,

K. Hengst
Omgevingsmanager

