
Van: Hans Iserief [mailto:AIserief@brabant.nl] 

Verzonden: woensdag 24 september 2014 23:05
Aan: Donken, F. (gemeente Steenbergen)

CC: Bart Couvee; Gerard Huisman; Ad Wagenaars
Onderwerp: FW: Zeelandweg oost

Beste Frans,

Zie onderstaand.

Altijd leuk om tevreden 'klanten' te hebben.....

Ik neem aan dat je bent geïnformeerd over onze oplossing om hinder vanwege afsluiting fase 3 (Dorpsweg - Stoofdijk) te beperken?

Vr gr,
Hans Iserief

Van: Marian [driessi@gmail.com]

Verzonden: woensdag 24 september 2014 22:07

Aan: Hans Iserief

Onderwerp: Re: Zeelandweg oost

Beste heer Iserief,

Heel erg bedankt voor deze informatie!!

De bewoners van De Heen zijn u zeer erkentelijk.

Met vriendelijke groet,

Marian van den Berg

Op 24 sep. 2014 om 10:24 heeft Hans Iserief <AIserief@brabant.nl> het volgende geschreven:

Geachte mevrouw Van den Berg,
Ik denk dat u prima kunnen helpen om u en de inwoners van "De Heen" bereikbaar te houden gedurende Fase 2b (vanaf 29 sept. 
t/m 19 okt. a.s.)

� Het verkeer tussen De Heen en Steenbergen kan gebruik gaan maken van een gedeelte van de aanwezige parallelweg 
langs de N257.

� Het verkeer wordt bij hectometerpaal 5.700 vanaf de hoofdrijbaan omgeleid via een gedeelte van de bestaande 
parallelweg.

� Wij nemen daarvoor de volgende maatregelen:
o Ter plaatse worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst.

o Er zal een stukje noodverharding worden aangelegd in de berm naar de parallelweg.

o Voor de zichtbaarheid en geleiding van het verkeer zullen links en rechts van de rijbaan verticale reflecterende 

bakens worden geplaatst.
In de hoop u hiermee van voldoende informatie te hebben voorzien,
Met vr gr,
Hans Iserief

Mr A.H. (Hans) Iserief 

I Omgevingsmanager I Cluster Projecten & Vastgoed I Bureau Contract - en ProjectManagement (CPM) I tel. 06 - 374 374 76 I e-mail. 
aiserief@brabant.nl I Postbus 90151, 5200 MC, ’s-Hertogenbosch. I Bezoekadres: Pettelaarpark 113 te ’s-Hertogenbosch I

-----Oorspronkelijk bericht-----
Van: Marian [mailto:driessi@gmail.com] 
Verzonden: dinsdag 23 september 2014 15:08
Aan: Hans Iserief
Onderwerp: Zeelandweg oost

Geachte heer Aiserief,

Aankomende maandag gaat de Zeelandweg ter hoogte van De Heen dicht. Per 1 oktober gaat het aquaduct open naar ik heb 

From: Donken, F. (gemeente Steenbergen)
Sent: donderdag 25 september 2014 10:18:15
To: Ligtenberg, L. (gemeente Steenbergen)
Cc:
Subject: FW: Zeelandweg oost



begrepen.
Wij moeten dus 2 dagen overbruggen en flink omrijden om in Steenbergen te komen. Ik breng mijn dochter, ivm werk, om 7:30 naar 
school... En ben bang dat ik over Tholen moet rijden... Nu heb ik ook begrepen dat er vraag is om het aquaduct per 29 sept. te 
openen voor verkeer uit De Heen. Dat zou de beste oplossing zijn..... Maar mocht dit niet kunnen is het dan een optie om het 
laatste stukje Zeelandweg nog 2 dagen in tact te houden zodat we via de dijken aan de kant van De Heen/ Steenbergen gewoon de 
A4 over kunnen steken. 

Graag hoor ik van u.

Met vriendelijke groet,
Marian van den Berg
Helenahoeve 5
De Heen
06-81355104
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