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Geachte heer/mevrouw,

Projectbureau Zeeweringen voert op 25 oktober tussen 00.00 uur en 24.00 uur
reparatiewerkzaamheden uit aan de Oude Zeedijk in Kattendijke. Het werkgebied loopt
van het voormalig haventje Kattendijke tot de kruising Oude Zeedijk/Monnikendijk.
In deze periode worden de Oude Zeedijk en de Steldijk in beide richtingen afgesloten
voor gemotoriseerd verkeer. Ook vanuit de Dorpsstraat is de Oude Zeedijk niet te
bereiken. Fietsers hebben doorgang langs de zuidzijde van de weg. Voor het overig
verkeer wordt een omleidingroute ingesteld die met borden wordt aangegeven.

Het afgelopen jaar is de steenbekleding van het dijktraject Wilhelminapolder versterkt.
De Oude Zeedijk is door de werkzaamheden op verschillende plaatsen beschadigd.
Projectbureau Zeeweringen repareert het beschadigde asfalt en brengt op sommige
delen een volledig nieuwe laag asfalt aan. Verder wordt een aanwezige
verkeersdrempel op het nieuwe wegdek aangepast en nieuwe markering aangebracht.

Om de afsluiting zo kort mogelijk te houden, wordt ook 's nachts gewerkt.
Na 25 oktober is het mogelijk dat nog afrondende werkzaamheden moeten
plaatsvinden. Zo moeten bijvoorbeeld langs de weg grasbetonstenen worden
aangebracht om de bermen te verstevigen. Voor deze klus hoeft echter niet de
volledige weg te worden afgesloten, maar kan worden volstaan met het afsluiten van
een rijbaan. Hierdoor kan nog enige vertraging optreden.

Slecht weer kan de werkzaamheden vertragen. Raadpleeg daarom voor actuele
informatie de website van projectbureau Zeeweringen www.zeeweringen.nl.
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