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De Jan van Renesseweg krijgt een
enorme upgrade
Beste lezer,
De totstandkoming van het Masterplan Renesse heeft anderhalf jaar in
beslag genomen en is uiteindelijk een breed gedragen visie geworden door
en voor het dorp. De herinrichting van de Jan van Renesseweg is het eerste
grote project dat voortvloeit uit het Masterplan. De voorbereidingen zijn
in januari 2016 gestart en nu al ligt er een ontwerp waar alle betrokkenen
erg enthousiast van worden. De Jan van Renesseweg krijgt een enorme upgrade en gaat zeker
bijdragen aan de verbetering van de openbare ruimte en infrastructuur van het centrum naar het
strand en vice versa. Zowel voor bewoners als toeristen.
Aannemer Gebr. Moerland zal de werkzaamheden vanaf medio september 2016 uitvoeren, terwijl
KuiperCompagnons het ‘omgevingsmanagement’ voor zijn rekening neemt. Dat laatste vind ik
als wethouder erg belangrijk: luisteren naar en communiceren met de omgeving. Communicatie
is de sleutel tot succes. Dus als u iets wilt melden: gewoon contact zoeken met de betrokken
organisaties, zodat we u zo spoedig en goed mogelijk kunnen helpen.
Jacqueline van Burg
Wethouder

Stand van zaken en planning
In de afgelopen maanden is in nauwe samenwerking met de Dorpsraad, OVR en verschillende
betrokkenen uit Renesse het ontwerp voor de Jan van Renesseweg opgesteld. Na een
openbare inspraak- en informatieavond in het dorpshuis is het ontwerp nu afgerond
en zijn we druk bezig met de voorbereidingen voor de uitvoering. Het ontwerp wordt
technisch uitgewerkt, noodzakelijke vergunningen worden geregeld en het werkplan voor
de uitvoering wordt opgesteld, met daarin een slimme fasering voor de werkzaamheden.
Uitgangspunt is een goede bereikbaarheid voor bewoners, bezoekers en ondernemers
tijdens de uitvoering en de overlast zo beperkt mogelijk te houden. Op 19 september, na de
Fjoertoer, zal de uitvoering van dit project beginnen. Voor Pasen 2017 moet het werk zijn
afgerond en Renesse een prachtige nieuwe strandroute hebben.
Alle informatie en het ontwerp kunt u terugvinden op de website
(http://masterplanrenesse.nl/deelprojecten/herinrichting-jan-van-renesseweg)

Uw aanspreekpunt tijdens de
voorbereiding en de uitvoering
Vooruitlopend op en tijdens de uitvoering willen we iedereen goed op de hoogte houden
van de vorderingen en bij vragen of opmerkingen makkelijk bereikbaar zijn. We hebben
daarom een ‘omgevingsmanager’ bij dit project aangesteld. De omgevingsmanager behartigt
de belangen van iedereen die iets met de werkzaamheden te maken krijgt en zorgt voor
een goede communicatie met alle belanghebbenden. Martijn Niehof en Fieke Damen van
KuiperCompagnons zijn in dat verband voor iedereen het aanspreekpunt en zullen als de
‘omgevingsmanagers’ functioneren voor dit project. Martijn en Fieke zijn op werkdagen
bereikbaar via mail en telefoon en zullen op gerichte dagen tijdens de uitvoering ook
aanwezig zijn in Renesse.
Contactgegevens:

Martijn Niehof
email: mniehof@kuiper.nl
06 5115 4024

Fieke Damen
email: fdamen@kuiper.nl
06 2687 5683

Communicatie

In de komende maanden tot aan Pasen 2017 zijn er verschillende manieren om in contact
te treden met de ‘omgevingsmanagers’ en zijn er verschillende communicatiemomenten
gepland. Deze lichten we hieronder alvast kort aan u toe.

Informatieavond
Op 7 september van 19.30-21.30 uur zal er vooruitlopend op de start van de uitvoering
een openbare informatieavond plaatsvinden in het Dorpshuis Renesse. Deze is vooral
bedoeld om u meer te vertellen over aard van de werkzaamheden, de bereikbaarheid en
de fasering. Ook zal hier de aanpak voor het omgevingsmanagement worden toegelicht,
zodat u precies weet hoe u ons kunt bereiken en op welke manier u informatie kunt krijgen.
Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen en vooruitlopend uw input mee te geven.
Een tweede informatieavond volgt later, halverwege de uitvoering, om u op de hoogte te
brengen van de stand van zaken op dat moment.

Individuele gesprekken
De periode tot aan de informatieavond in september willen we gebruiken om zoveel
mogelijk aandachtspunten, wensen of eisen vanuit de omgeving te ontvangen. Op die
manier proberen we mogelijke knelpunten tijdens de uitvoering vroegtijdig in beeld te
krijgen, zodat we daar met de uitwerking van het werkplan rekening mee kunnen houden.
In de komende periode zullen Martijn en Fieke daarom op donderdag 14 juli, dinsdag
16 augustus en woensdag 31 augustus aanwezig zijn in Renesse voor individuele
gesprekken met direct belanghebbenden, vooral de mensen die grenzen aan het
werkterrein. Deze gesprekken worden vooraf gepland. Wij zijn op dit moment bezig om
zoveel mogelijk direct betrokkenen aan de telefoon te krijgen om daarvoor afspraken te
maken. De mensen waar we geen telefoonnummer van hebben ontvangen een brief.
In de individuele gesprekken zal worden afgestemd over bijvoorbeeld de invulling van het
groen, de aansluiting van de inritten en de bereikbaarheid en/of de fasering.
Ook tijdens de uitvoering zullen af en toe individuele gesprekken plaatsvinden om zaken
goed door te spreken.

Mocht u zelf (buiten de informatieavond om) nog aandachtspunten mee willen geven, dan
vernemen we dat graag en kunt u ons mailen op mniehof@kuiper.nl of fdamen@kuiper.nl.

Nieuwsbrief
Voorliggende nieuwsbrief is de eerste in een reeks nieuwsbrieven, waarin wij u op de hoogte
stellen van de voortgang van de voorbereidingen en uitvoering. De nieuwsbrief verschijnt na
start uitvoering in september nog een aantal keer.

Informatiebord
Middels een informatiebord aan het begin van de Jan van Renesseweg zullen
geïnteresseerden op de hoogte gebracht worden van de herinrichtingswerkzaamheden.
Komende weken wordt het informatiebord verder uitgewerkt en deze zal tijdens de
zomerperiode, voor de start van de uitvoering, geplaatst worden.

Na de informatieavond op
7 september 2016:
Spreekuur
Tijdens de uitvoering zal de omgevingsmanager periodiek aanwezig zijn in de bouwkeet.
Enerzijds om de uitvoering te volgen en anderzijds om een inloopspreekuur te organiseren
voor belanghebbenden. In de keet bij het parkeerterrein van de Zeeuwse Stromen, op een
vaste dag en vast tijdstip staat de omgevingsmanager voor u klaar om u te woord te staan.
De precieze invulling van dit spreekuur lichten wij u graag toe op de informatieavond.

Website
Op de website van Masterplan Renesse (www.MasterplanRenesse.nl) onder het kopje Jan van
Renesseweg (http://masterplanrenesse.nl/deelprojecten/herinrichting-jan-van-renesseweg)
kunt u steeds alle belangrijke informatie omtrent het ontwerp en de uitvoering terugvinden.
Ook de informatie die tijdens de informatieavond wordt meegegeven zal hier een plek
krijgen. Mocht het u dus niet lukken om aanwezig te zijn op 7 september, dan kunt u dat op
de website later terugvinden.

Facebook
Tijdens de uitvoering zal er een
Facebookpagina worden geopend waarop
we regelmatig foto’s en nieuwtjes plaatsen
tijdens de uitvoering. Het adres wordt
tijdens de informatieavond meegegeven.

WhatsApp groep voor direct
betrokkenen
Daarnaast gaan we een WhatsAppgroep opstarten voor de bewoners
en ondernemers die direct aan het
werkterrein van de Jan van Renesseweg
grenzen {zie kaartje}. Enerzijds
zodat deze mensen ons op een
laagdrempelige manier kunnen bereiken
tijdens de uitvoering, anderzijds zodat
wij deze mensen eenvoudig en snel op
de hoogte kunnen stellen van dagelijkse
werkzaamheden. Wij zijn op dit moment
druk bezig deze mensen daar actief
voor te benaderen. Omdat we niet van
iedereen een telefoonnummer hebben
worden er ook brieven verstuurd. Mocht
u direct aan het werkterrein zitten en
we hebben u niet kunnen bereiken,
dan kunt contact opnemen met de
‘omgevingsmanagers’.

Activiteiten die nu al plaatsvinden
Op dit moment vinden ook al wat werkzaamheden plaats op locatie. Mogelijk dat u hier al
iets van mee heeft gekregen.

Inventarisatie groen en inmeting bomen
Op dit moment worden de bomen en het groen langs de Jan van Renesseweg ingemeten en
geïnventariseerd. Een eerste inventarisatie heeft al uitgewezen dat een deel van het groen
aan vervanging toe is. De kwaliteit is slecht en sommige bomen zijn ziek, of aan het einde
van hun levensduur. Een aantal bomen zal ook gekapt moeten worden om de riolering te
kunnen vervangen en verbeteren. Voor de bomen die gekapt worden komen natuurlijk
zoveel mogelijk nieuwe bomen terug, mogelijk op een iets andere plek. De wens is om vanaf
het begin een stevige en duurzame nieuwe groenstructuur aan te leggen; voor de uitstraling
van de strandroute én als afscherming van de aanliggende woningen. Het nieuwe groen
zal zoveel mogelijk bestaan uit beplanting en bomen die passen bij deze plek (streekeigen).
Bij de aanplant van de nieuwe bomen zorgen we bovendien gelijk voor optimale groeiomstandigheden, zodat ze goed kunnen uitgroeien en lang kunnen blijven staan.
Tijdens de aankomende individuele gesprekken willen we aftasten of er ook wensen vanuit
de bewoners zijn en of we deze misschien kunnen meenemen. In de komende periode wordt
dit allemaal uitgewerkt in een beplantingsplan dat we tijdens de informatieavond zullen
toelichten.

Proefopstelling verharding

In week 28 wordt er een
proefopstelling aangelegd van
de nieuwe verhardingen. Deze
komen te liggen ter hoogte van
de kruising Jan van Renesseweg
en Zeeanemoonweg en ter
hoogte van het parkeerterrein
bij Zeeuwse Stromen. Dankzij de
proefstukken kan de gemeente
verschillende opties uit het
ontwerp op locatie bekijken en
enkele varianten afwegen. Zo liggen er twee verschillende straatverbanden in combinatie
met de betonverharding voor de pleinen. Ook kunnen bezoekers en bewoners alvast een
voorzichtige indruk krijgen van de nieuwe bestrating voor de Jan van Renesseweg.
Zeg het voort
Kent u mensen die deze nieuwsbrief nog niet
ontvangen, maar wel geïnteresseerd zijn, stuurt
u hem dan gerust door. Hoe meer mensen op de
hoogte en betrokken zijn, des te beter.
Vragen en informatie
Als u vragen heeft of informatie wilt over het
de uitvoering Jan van Renesseweg schroomt
u dan niet om contact op te nemen met onze
‘omgevingsmanagers’.: Martijn Niehof 06 5115 4024
of Fieke Damen 06 2687 5683

Abonneren
U kunt zich abonneren op deze digitale nieuwsbrief
door uzelf hiervoor aan te melden via
janvanrenesseweg@kuiper.nl
Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van de gemeente
Schouwen-Duiveland,
Ondernemersvereniging
Renesse, Dorpsraad Renesse en KuiperCompagnons
en verschijnt in principe alleen digitaal.

