
 

 

 
 

        10 maart 2022 
 
 
 
Aan :  Bewoners/ondernemers van de Hoofdstraat, Klein Dongenseweg 1 t/m 25, 
   Molendijk 1 t/m 3A (oneven) en Molendijk 1 t/m 20 (even), Dwarsdijk 5.  
Betreft :  Stand van zaken herinrichting Hoofdstraat 

 

 
Beste bewoner/ondernemer, 
 
In augustus 2021 ontving u van ons de laatste bewonersbrief over de stand van zaken van de herinrichting 
van de Hoofdstraat tussen de Klein Dongenseweg 19 en de Kerkebosdreef. Inmiddels zijn de 
voorbereidende werkzaamheden zo ver gevorderd, dat de aanbestedingsprocedure in gang is gezet. Er 
zijn vijf aannemers uitgenodigd om een prijsaanbieding te doen. Begin april is bekend, welke aannemer 
vanaf 19 april het werk gaat uitvoeren. Meer informatie over de werkzaamheden leest u in deze brief.  
 
Tijdsduur en fases 
De werkzaamheden starten op 19 april aan de zuidzijde ter hoogte van Klein Dongenseweg 19 en duren 
naar verwachting tot medio november 2022. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. De eerste 
fase loopt vanaf Klein Dongenseweg 19 tot aan eetcafé ‘t Trefpunt. De overige fases volgen hierop in 
noordelijke richting. Van deze fases is nu nog niet exact bekend waar en hoe deze precies verlopen. Daar 
krijgt u later informatie over. 
 
Baggerwerkzaamheden 
Vooruitlopend op de herinrichting van de Hoofdstraat worden een aantal slootjes tussen Hoofstraat 23 en 
Hoofdstraat 70 uitgebaggerd. Deze werkzaamheden worden deze maand door aannemersbedrijf Van 
Wijlen B.V. uitgevoerd. Dat kan enige verkeershinder opleveren. 
 
Glasvezel 
Afgelopen weken heeft Deltafiber glasvezel in de Hoofdstraat aangelegd. Ook KPN heeft te kennen 
gegeven in ’s Gravenmoer glasvezel aan te willen leggen.  
Vooruitlopend op de herinrichting gaat KPN in de Hoofdstraat tussen de Wilhelminalaan en de 
Kerkebosdreef glasvezel aanbrengen. 
 
Herinrichting  
Zoals we eerder communiceerden, wordt de hele weg opnieuw ingericht. Alle bestrating in het openbaar 
gebied tussen de erfgrenzen aan weerszijden van de weg/het voetpad, wordt verwijderd. Dat geldt ook 
voor de beukenhagen. De weg wordt voorzien van nieuwe gebakken straatstenen. In het voetpad worden 
de gebakken straatstenen uit de huidige fietsstroken gebruikt. In de inritten worden de gebakken 
straatstenen uit de huidige rijloper gebruikt. 
In de nieuwe rijweg komen twee brede fietssuggestiestroken in een afwijkende kleur, die de fietser een 
duidelijke plek geeft. Daarnaast komen er een aantal plateaus. De huidige wegversmallingen verdwijnen. 
De huidige snelheidsovergang van 50 naar 30 km per uur in de Hoofdstraat ligt nu ter hoogte van de 
Brouwersdijk. In de nieuwe inrichting wordt deze verplaatst richting Klein Dongenseweg 19. Op deze plek 
komt een wegversmalling en een fietsoversteekplaats. 
 
 
 
 



 

 

Inritten 
We hebben geconstateerd dat een deel van de gemeentelijke inritten naar de particuliere percelen in 
verschillende bestratingsmaterialen zijn uitgevoerd. Uit oogpunt van uniformiteit en duidelijkheid worden 
alle inritten voor het complete deel dat op gemeentelijke grond ligt, in dezelfde gebakken straatstenen 
uitgevoerd. Soms is het materiaal waarmee de oprit op particulier terrein is aangelegd, doorgetrokken tot in 
de inrit op gemeentelijke grond. In dat geval worden deze bestratingsmaterialen op gemeentelijke grond 
verwijderd, teruggegeven aan de aangrenzende eigenaar en vervangen door gebakken straatstenen van 
de gemeente. 
 
Bomen en groen 
Naast werkzaamheden aan de weg vinden er ook werkzaamheden rond de bomen en in de bermen plaats. 
Op de meeste plaatsen waar een beukenhaag langs de weg stond, planten we weer een nieuwe 
beukenhaag aan. 
De Hoofdstraat heeft een grote hoeveelheid beeldbepalende en monumentale bomen. Om deze weer 
voldoende toekomstverwachting te geven verbeteren we de groeiplaats. Dat doen we onder andere door 
het aanbrengen van compost en meststoffen in de grond en soms zelfs met wormen voor het bevorderen 
van een goede bodemstructuur.  
Na de herinrichting van de weg is het niet meer mogelijk in de berm tussen de bomen te parkeren. Door 
het parkeren van auto’s vindt er verdichting van de wortelzone plaats, waardoor de bomen minder 
groeimogelijkheden hebben. 
 
Bereikbaarheid 
Tijdens de werkzaamheden wordt een omleidingsroute ingesteld. We proberen uw woning/bedrijf zoveel 
mogelijk bereikbaar te houden. Het kan echter voor komen dat uw pand tijdelijk niet met een auto 
bereikbaar is. U ontvangt daar van te voren altijd bericht over. 
 
Communicatie tijdens de voorbereiding en uitvoering 
Om u tijdens de verdere voorbereiding en uitvoering van de herinrichting goed op de hoogte te houden 
gaan wij communiceren via WhatsApp. 
Via dit middel kunnen wij u sneller en efficiënter informeren over zaken als de voortgang, planning en 
bereikbaarheid. Daarnaast is het mogelijk om via WhatsApp vragen te stellen. Deze vragen zijn niet te zien 
door andere deelnemers aan deze WhatsApp-verzendlijst.  
 
Bij deze brief ontvangt u een flyer met meer informatie hierover. Hierin staat onder andere, hoe u zich kunt 
aanmelden voor deze WhatsApp-verzendlijst. 
Het WhatsApp-nummer dat u dient toe te voegen in uw telefoon is: 06 - 21 81 79 73. 
 
 
Meer informatie 
Heeft u naar aanleiding van deze brief vragen? 
Neem dan contact op met Sander Spiering. 
T: 14 0162  (centraal nummer gemeentehuis) 
E: sander.spiering@dongen.nl 
 
Mocht u vragen hebben over de uitvoering van de werkzaamheden?  
Neem dan contact op met Arnoud voor de Poorte. Hij begeleidt de uitvoering van de werkzaamheden. 
T: 06 - 29 50 18 00 
E: arnoud.voor.de.poorte@dongen.nl       
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