
 Verleggen en vervangen van ondergrondse kabels en 
leidingen voor elektra, water en gas  

 Renovatie van de riolering in de Hoekstraat, 
Voorstraat, Torenstraat en het zuidelijke deel van de 
Burg. de Zeeuwstraat 

 Informatiebijeenkomst voor bewoners en 
(horeca)ondernemers winkelstraat op 17 april 

 Aanleg van een hemelwaterafvoerleiding Flohilplein 
zodat hemelwater rechtstreeks wordt afgevoerd naar 
de Binnenhaven 

 Verwijderen van straatwerk Flohilplein en aanleg van 
nieuw straatwerk 
 

De aannemer startte 28 april met de werkzaamheden op 
het Flohilplein en binnen een dag was het plein ontdaan 
van alle straatwerk. Na de aanleg van een 
hemelwaterafvoer ligt inmiddels een groot deel van het 
nieuwe straatwerk alweer in het plein. Dankzij machinaal 
leggen van de bestrating gaat deze aanleg in hoog 
tempo.  

Maar ook… | Op 29 april werd de Flohilbank verplaatst. 
De bank, die een eerbetoon is aan huisarts Cornelis 
Flohil, wordt in het nieuwe plan verplaatst in de richting 
van de Binnenhaven. Vanwege de omvang van de bank 
en de staat van onderhoud, bekeek de aannemer vooraf 
zorgvuldig of en op welke wijze de bank verplaatst kon 
worden. Met hulp van kraanverhuur Tuk uit Klaaswaal is 
dit gelukt. De bank staat inmiddels op zijn nieuwe plek 
aan de rand van het plein. De gemeente vroeg de 
Commissie Cultureel Erfgoed om advies in het 
onderhoud en/of restauratie van de Flohilbank.   

Begin dit jaar waren de werkzaamheden in de winkelstraat al zichtbaar. Stedin en Evides startten hier met het vervan-

gen van de kabels en leidingen. Maandag 28 april 2014 was het officiële startmoment voor de herinrichting van het cen-

trum in Numansdorp. Vanaf die datum is aannemer Van den Berg gestart met de werkzaamheden en is dit de komende 

maanden zijn werkterrein. Via deze nieuwsbrief informeren wij u over de werkzaamheden die plaatsvonden, werkzaam-

heden die volgen en waar u als bewoner, (horeca)ondernemer of consument rekening mee moet houden.  
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Kappen bomen in winkelstraat 
 
Zoals eerder aangekondigd in voorgaande nieuwsbrieven 
verwijderen wij de aanwezige bomen in de winkelstraat. 
De gemeente publiceerde hiervoor een kapvergunning en 
ontving hier bezwaren op. Deze bezwaarschriften zijn in 
behandeling bij de Commissie Bezwaarschriften.  
Inmiddels snoeiden wij de aanwezige bomen zodat vogels 
zich hier niet gaan nestelen en de bomen ook tijdens het 
broedseizoen verwijderd kunnen worden. In oktober vindt 
de herplant plaats in de winkelstraat. 
 
Uit onderhoudsinspectie blijkt dat de bomen achter het 
Flohilplein ook gekapt moeten worden. In verband met  
ouderdom en ziekte van de bomen, zouden deze in 2015 
weggehaald worden. De gemeente besloot de kap van 
deze bomen naar voren te halen. De aannemer kapt de 
bomen gelijktijdig met de bomen in de winkelstraat. De 
overige beplanting blijft  voorlopig staan. De gemeente  
bekijkt nog  hoe deze locatie met als centrale punt de 
Flohilbank, op aantrekkelijke wijze kan worden ingericht. 

Wat vond er al plaats? 

Wat vindt er tot de Paardenmarkt  
plaats? 

 Vervolgwerkzaamheden ondergrondse kabels en 
leidingen voor elektra, water en gas 

 Verwijderen asfalt en bestrating in Voorstraat 

 Kappen bomen achter Flohilplein  

 Verwijderen openbare verlichting en straatmeubilair 
(zitbanken en prullenbakken op en rond Flohilplein) 

 Aanleg tijdelijke verlichting in winkelstraat 

 Vervangen huisaansluitingen riolering ter hoogte van 
het Flohilplein 

 Commissie Bezwaarschriften adviseert  over de 
bezwaren op het verkeersbesluit 

 Kappen bomen in Voorstraat tot en met Flohilplein 

Na de Paardenmarkt start fase 2. 



Informatiebrochure 
 
Wij stelden ook een speciale  

informatiebrochure op over de  

herinrichting van het centrum in 

Numansdorp. U kunt deze brochure 

verkrijgen bij het gemeentehuis,  

dierenwinkel Animo, schoen-,  

sleutelservice en lederwaren Bas van 

der Ree, De Lange Optiek, Albert 

Heijn, Plus supermarkt Numansdorp 

en de bibliotheken. U vindt de  

brochure ook op onze website.  

Wat merkt u van de werkzaamheden? 

Er geldt tijdens de werkzaamheden 
een omleidingsroute voor gemotori-
seerd verkeer. Omdat de aannemer 
de werkzaamheden in zes fasen  
uitvoert, zijn per fase maar een be-
perkt aantal woningen en winkels 
voor korte tijd beperkt bereikbaar.  

Momenteel werkt de aannemer aan 
fase 1 van de uitvoering. Deze fase 
omvat de kruising Schuringsedijk-
Molendijk tot en met het Flohilplein. 
De doorgang Schuringsedijk-
Molendijk is nog open. De aannemer 
zorgt ervoor dat deze kruising zo kort 
mogelijk wordt afgesloten. Bezoe-
kers van het centrum kunnen de 
Burgemeester de Zeeuwstraat en 
Voorstraat blijven gebruiken en hier 
blijven parkeren. Ook de Kerkstraat 
en Heulbrug zijn bereikbaar. Meer 
informatie over de verdere fasering 
en planning van de  aannemer vindt 
u op www.cromstrijen.nl > Wonen 
en Leven > Projecten. 

Wenst u als (horeca)ondernemer 
afstemming over de bevoorrading 
van uw winkel of restaurant dan 
kunt u contact opnemen met de 
aannemer. Contactgegevens vindt u 

verderop in de nieuwsbrief. 
 
Bij iedere fase van de werkzaamhe-
den vervalt een aantal parkeerplaat-
sen voor een aantal weken. De par-
keerplaatsen die buiten deze fase 
vallen (bestaande of nieuw aange-
legde) blijven bereikbaar. Daarnaast 
kunnen bezoekers van het centrum 
ook terecht op de bestaande par-
keerplaatsen aan de Torenstraat en 
op de Zomp. 
 
De lijnbussen 164, 169 en 669 wor-
den omgeleid. De buslijnen 169 
(richting Willemstad) en 669 
(scholierenvervoer) rijden vanuit de 
rotonde Numansdorp via de Hallinx-
weg richting de A29. Lijnbus 164 
(richting Zuid-Beijerland) maakt af-
wisselend gebruik van de haltes aan 
de Weth. van der Veldenweg en Hal-
linxweg. Vanuit de A29 (kruising Mo-
lendijk) maken de lijnbussen gebruik 
van de Beneden Molendijk, Konin-
ginneweg en Vlielanderstraat waar-
na zij de reguliere route vervolgen. 
Kijk voor exacte tijden van de dienst-
regeling op internet of op de halte-
borden.  

Het voorjaar brengt diverse evenementen met zich mee die zich vooral  
afspelen in het centrum van Numansdorp. De aannemer rondt fase 1 rond  
6 juni af, zodat onderstaande evenementen wel doorgang krijgen. Een aantal 
evenementen hebben wel een gewijzigde route/locatie. De evenementen op 
een rij:  

 Zaterdag 31 mei - Nautische Dag (aangepaste locatie Voorstraat) 

 Maandag  9 juni - Doorkomst Roparun 

 Maandag 9 juni - Wielerronde (route is aangepast) 

 Woensdag 11 juni - Buitensluisse paardenmarkt  

Evenementen  

Aanmelden digitale nieuwsbrief 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden informeren wij periodiek over de laatste stand van zaken via de  
digitale nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar voorstraat@cromstrijen.nl. Uitgegeven 
nieuwsbrieven plaatsen wij ook op www.cromstrijen.nl. Wenst u  liever een papieren exemplaar dan kunt u dit ook  
via bovenstaand e-mailadres aangeven of door te bellen naar (0186) 656100 

Contact  
 
Heeft u tijdens de herinrichting  
vragen aan de gemeente of  
aannemer? Wilt u meer informatie 
over de werkzaamheden? Dan kunt  
u op verschillende manieren contact 
met ons opnemen.  

Uitvoerder  
Rob Crezee (06) 22601984  

Toezichthouder  
Johan Verschoor, (0186) 656176  

Directievoerder  
Ton Keijzers, (0186) 656175 

Projectleider/omgevingsmanager 
Wendy Jacobs, (0186) 656199  

U kunt ons ook via de e-mail  
voorstraat@cromstrijen.nl bereiken. 
Wij proberen uw vraag zo snel  
mogelijk te beantwoorden.  


