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Informatiebrief - Kop van het Dok; uitvoering werkzaamheden openbare ruimte en bouw
appartementencomplex
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij informeren wij u over de voortgang van het bouwplan ‘Kop van het Dok’, gelegen aan
de Hellingbaan. In de afgelopen periode hebben hier activiteiten plaatsgevonden ter
voorbereiding op de bouw. Tevens is de verkoop van de appartementen gestart.
Aanpassing openbare ruimte omgeving Hellingbaan
De gemeente Vlissingen zal deze maand (juni 2020) werkzaamheden uit laten voeren in de
openbare ruimte. Het betreft de uitvoering van de volgende werkzaamheden:
 realiseren van een tijdelijke nieuwe route vanaf de rotonde Aagje Dekenstraat –
Scheldestraat, richting de entree van parkeergarage Scheldeplein;
 tijdelijk verleggen van de Hellingbaan voor verkeer tussen de Walstraat en de rotonde;
 gereed maken van het kavel ter hoogte van de rotonde voor de bouw;
 treffen van tijdelijke verkeersmaatregelen, zoals bewegwijzering en veilige routes.
De werkzaamheden in de openbare ruimte worden naar verwachting begin juli afgerond.
Na oplevering van het appartementencomplex ‘Kop van het Dok’ wordt in opdracht van de
Gemeente Vlissingen gestart met de definitieve aanleg van de openbare ruimte, met inbegrip
van de definitieve inrichting van de voormalige scheepshelling.
Verdere informatie over dit project is te vinden op de gemeentelijke website voor het
Scheldekwartier: www.scheldekwartier.nl/projecten/kop-van-het-dok.html
Realisatie appartementencomplex ‘Kop van het Dok’
De ‘Kop van het Dok’ is een appartementencomplex waar in totaal 182 koop- en
huurappartementen gerealiseerd worden. Deze appartementen worden gerealiseerd in
opdracht van WVO Zorg. Meer informatie hierover is te lezen op de website van WVO Zorg,
www.kopvanhetdok.nl.
WVO Zorg start medio juni met werkzaamheden op het bouwterrein. Deze werkzaamheden
zijn ter voorbereiding op het funderen en bouwen van het appartementencomplex.
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De bouw van de appartementen op de ‘Kop van het Dok’ zal vanaf eind augustus as.
daadwerkelijk aanvangen. De verwachtte bouwtijd is 2 jaar en oplevering van het
appartementencomplex is voorzien medio 2022.
Wij vragen uw begrip voor mogelijk te ervaren overlast
Van de werkzaamheden die in de voorliggende periode uitgevoerd gaan worden, kunt u
gelet op de omvang en duur, overlast ervaren. Wij trachten deze overlast te beperken en
treffen hiervoor gedurende de werkzaamheden diverse maatregelen die wij met regelmaat
zullen evalueren en waar nodig bijstellen. Wij vragen uw begrip bij eventueel door u te
ervaren overlast.
Voor vragen over de werkzaamheden van de gemeente Vlissingen in de openbare ruimte,
kunt u contact opnemen met de heer Jacobse (0118 487415). Namens aannemer KWS
zullen direct omwonenden en belanghebbend ook nog geïnformeerd worden.
Voor vragen over de realisatie van het appartementencomplex ‘Kop van het Dok’ kunt u
contact opnemen met WVO Zorg via 0118 448 448. Hebt u belangstelling in de
appartementen die door WVO Zorg aangeboden worden in de ‘Kop van het Dok’, kijk dan
op www.kopvanhetdok.nl.
Wij verwachten u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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