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Aan de bewoners van dit pand. 
 
 
 
 
 
 
Geachte bewoner(s), 
 
Zoals wij u al eerder hebben gemeld staan de werkzaamheden aan de Stationsweg in de 
startblokken. Tijdens de informatiebijeenkomst heeft u van ons al veel informatie mogen ontvangen. 
Maar graag willen wij middels deze brief onze aannemer introduceren. Uit de gehouden 
aanbesteding is Gebr. van Kessel Wegenbouw B.V. vestiging Dordrecht als beste uit de bus 
gekomen. Gebr. Van Kessel Wegenbouw B.V. is voor ons als gemeente geen onbekende aannemer 
en hebben daarom ook alle vertrouwen dat de werkzaamheden naar behoren worden uitgevoerd. 
 

Vragen over het werk tijdens de werkzaamheden 
Het projectteam streeft ernaar om de werkzaamheden zodanig uit te voeren, dat de overlast voor u 
tot een minimum wordt beperkt. Mocht u toch vragen hebben dan kunt u altijd contact met ons 
opnemen. 
 
Voor inhoudelijke vragen over de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact opnemen met 
de omgevingsmanager van onze aannemer Gebr. van Kessel Wegenbouw B.V.:  
Bas Jan Lodder, e-mail: Stationsweg@kessel.nl. 
 
Heeft u vragen over de bereikbaarheid, een klacht, of heeft u een andere vraag? Dan kunt u contact 
opnemen met onze toezichthouder/directievoerder: 
Cor den Boer, e-mail: c.denboer@goeree-overflakkee.nl,telefoon 0187-475336
 

Het ontwerp 
Zoals al eerder gemeld is er een projectenpagina opgesteld waar u meer informatie over het VCP 
kunt vinden. Deze site is te bereiken via: https://www.goeree-overflakkee.nl/vcp-oude-tonge. 
Hier kunt u bijvoorbeeld meer lezen over de werkzaamheden en de tekeningen raadplegen. Indien 
u vragen heeft over bepaalde aspecten op de tekening.  
 
Het is mogelijk dat u enige overlast ondervindt door de werkzaamheden. Wij doen er alles aan om 
deze overlast tot een minimum te beperken en wij vragen hiervoor uw begrip. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief toch nog vragen hebben dan kunt u ook altijd contact 
opnemen met onze projectleider van het werk, de heer Paul Tebes. De heer Tebes is bereikbaar 
via het telefoonnummer 14 0187 of per e-mail p.tebes@goeree-overflakkee.nl. 
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Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wij hopen op uw begrip voor deze 
situatie. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Burgemeester en wethouders van Goeree-Overflakkee, 
namens dezen, 
teamleider Leefbaarheid en Wijk, 
 
w.g. C.D. (Marco) Krijgsman 
 


