
Meer informatie   

• Wenst u digitaal op de hoogte te worden gehouden 
over onze werkzaamheden? Dan kunt u een email met 
uw mailadres sturen naar omgevingsmanagement@
h4a.nl. Zo blijft u op de hoogte van de laatste  actuele 
informatie over de werkzaamheden. 

Contact 

Voor vragen over de uitvoering kunt u tijdens 
kantooruren van 08.00-17.00 uur contact
opnemen met onze omgevingsmanager:

Sidney Mast
omgevingsmanagement@h4a.nl, 
telefoonnummer: 0115-841 211

In 2018 ontving u van ons de laatste nieuwsbrief met betrekking tot de reconstructie van Absdaalseweg tussen Absdale en Hulst. 
Helaas konden we de laatste fase van dit project, de realisatie van de landbouwweg en het fietspad tussen de nieuwe rotonde en de 
Stellestraat, niet uitvoeren. Inmiddels hebben we groen licht gekregen om ook deze laatste fase te mogen realiseren. Wij informeren u 
graag over welke werkzaamheden wij de komende weken gaan uitvoeren.

Fase 6: Landbouwweg/ fietspad deel 2
Op maandag 19 oktober beginnen wij aan de realisatie van de 
landbouwweg en het fietspad tussen de nieuwe rotonde en de 
Stellestraat. Tevens leggen wij nog een sloot aan in het gedeelte 
tussen de Stellestraat en Life & Garden. De werkzaamheden 
duren tot vrijdag 18 december (onder voorbehoud van de 
weersomstandigheden).
 
Landbouwweg en fietspad
Om de landbouwroute en het fietspad aan te leggen starten we 
met graafwerkzaamheden. Wanneer deze gereed zijn wordt het 
zand, fundering en asfalt aangebracht en wordt er een aansluiting 
gemaakt op het nieuwe deel voorlangs Boerderijwinkel Schout.  

Snelheidsbeperking Absdaalseweg
Om bovenstaande werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren 
wordt de snelheid op de N258 (Langeweg)  teruggebracht naar 
50 km/u. Zo kunnen wij de veiligheid waarborgen van zowel u als die 
van onze mensen die langs de weg werken.

Boerderijwinkel Schout blijft gedurende de werkzaamheden
direct bereikbaar via de hoofdrijbaan van de provinciale weg N258.

Aanleg sloten en rioleringswerkzaamheden 
Naast het realiseren van de landbouwweg en het fietspad
dienen wij tevens nog een sloot te graven gelegen
aan de parallelweg tussen de Stellestraat en tuincentrum Life & 
Garden. 
  

Om deze werkzaamheden uit te voeren wordt dit werkvak afgezet. 
Doorgaand (landbouw) verkeer wordt omgeleid via de nieuwe 
rotonde en de Plattendijk.
Fietsers ondervinden geen hinder en kunnen gewoon
gebruik maken van het naastgelegen fietspad.

Verwijderen oversteekplaats ter hoogte van Boerderijwinkel 
Schout
Zodra de landbouwweg en het fietspad zijn gerealiseerd
wordt de fietsoversteekplaats ter hoogte van Boerderijwinkel
Schout verwijderd. In de toekomst is het niet meer mogelijk
om N258 op te rijden of over te steken bij de Boerderijwinkel.
Deze is dan bereikbaar via de nieuwe landbouwweg.

Het verwijderen van deze oversteekplaats vindt dus plaats
aan het einde van het project. Om deze werkzaamheden veilig uit te 
kunnen voeren wordt tijdelijk een halve wegafzetting ingezet.

Bereikbaarheid hulp- en gemeentelijke diensten
Alle openbare faciliteiten en percelen blijven altijd bereikbaar voor 
hulpdiensten en gemeentelijke diensten. Om te voorkomen dat 
deze instanties voor onverwachte verrassingen komen te staan 
communiceren wij de bereikbaarheid vooraf met de betreffende 
diensten. 
 
Heeft u vragen? Stel ze gerust! U kunt u ons te allen tijde 
bereiken via onderstaande gegevens. Wij danken u alvast voor 
uw begrip. 
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