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onderwerp 

Asfaltonderhoud Oranjeplaat en Muidenweg  

 

Geachte mevrouw, heer, 

 

Hierbij willen wij u alvast informeren over de geplande werkzaamheden op de Oranjeplaat en Muidenweg te 

Arnemuiden.  

 

Wat gaan we doen? 

Uit eerdere informatie heeft u vernomen dat op de Oranjeplaat en Muidenweg asfalteringswerkzaamheden 

gaan plaatsvinden. Inmiddels is onze aannemer bekend die het werk gaat uitvoeren, namelijk de Zeeuwse 

Asfalt Onderneming (ZAO). Om verder op de werkzaamheden in te gaan wordt hieronder een korte uitleg 

gegeven wat de werkzaamheden inhouden en wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd. 

 

Wat houden de werkzaamheden in: 

Oranjeplaat 

• Asfalt eruit halen tot op de wegfundering 

• Aanbrengen asfalt. 

• De eerste meter van de inritten herstraten en aansluiten op het asfalt.  

• Aanvullen van de bermen. 

 

Muidenweg  

• Bovenste laag asfalt eruit halen. 

• Aanbrengen bovenlaag van asfalt. 

• Aanhelen van de inritten. 

• Aanvullen van de bermen.  

 

Aan de bewoners van de Oranjeplaat en 

Muidenweg. 
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Asfaltonderhoud Oranjeplaat en Muidenweg te Arnemuiden 
 

Muidenweg richting Restaurant Oranjeplaat. 

• Op diverse plaatsen asfalt eruit halen en weer repareren. 

 

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd? 

Deze werkzaamheden vinden plaats vanaf as vrijdag 20 maart tot donderdag 9 april 2020 mits het weer het 
toelaat en de planning ongewijzigd blijft. Op de volgende bladzijde is in een bovenaanzicht een en ander 
verduidelijkt.   

 

 Muidenweg richting Restaurant Oranjeplaat  

Werkzaamheden op 24 en 27 maart 2020 

 Muidenweg  

Werkzaamheden op 24 en 27 maart 2020. 

 Oranjeplaat 

Werkzaamheden op 24 t/m 27 maart 2020 

Overige werkzaamheden 30 maart t/m 9 april 2020 

 

Welke gevolgen heeft dat voor u? 

De aannemer zal in de Oranjeplaat starten bij woning 58/59  en zal dan langzaam naar woning 1 werken.  

Het is moeilijk aan te geven welke woning op welk moment bereikbaar is en welke niet. Dat zal voor elke 

woning anders zijn.  Met de aannemer is afgesproken dat aan het einde van de werkdag alle woningen 

sowieso met de auto bereikbaar zijn. We proberen de asfalteringswerkzaamheden in één week uit te voeren. 

Dan heeft u de minste overlast.  
 
Voor de Muidenweg rondom de botenopslag zal enkel het bovenste laagje asfalt worden verwijderd en 
worden vervangen. In principe kunt u na het weghalen van het bovenste laagje gewoon hier over heen rijden. 
Tijdens het asfalteren op 27 maart kunt u die dag even niet met de auto bij de opslag komen.  
 
Voor de Muidenweg richting restaurant zal dinsdag 24 maart het asfalt in de reparatievakken eruit worden 
gehaald. Diezelfde dag zullen deze vakken weer met asfalt worden gevuld. Vrijdag 27 maart wordt de laatste 
asfaltlaag aangebracht. Woensdag 25 maart en Donderdag 26 maart is de weg gewoon bereikbaar.  
 

Wie zijn de contactpersonen? 

De Zeeuwse Asfalt Onderneming (ZAO) voert de werkzaamheden uit. De uitvoerder op het werk is de heer 

John de Jonge. Hij is te bereiken op telefoonnummer 06 23 75 06 45 

 

Namens de Gemeente Middelburg kunt u contact opnemen met Christian de Hondt.  

Het telefoonnummer is (0118) 67 53 33 en het e-mailadres is c.de.hondt@middelburg.nl. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

 

 

 

Christian de Hondt  

Vakspecialist Civiele Techniek 
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