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Nieuwsbrief 1, 11 oktober 2017

Start werkzaamheden en bereikbaarheid
Op maandag 16 oktober 2017 starten we met de werkzaamheden. Fase 1
loopt vanaf de rotonde G.L. Rutgersweg tot de rotonde Diepenheimseweg. Als
eerste wordt het wegvak volledig afgesloten voor het doorgaande verkeer.
Deze afsluiting geldt ook voor de fietsers. Dit komt omdat het fietspad aan de
zuidzijde (bebouwde kom) volledig wordt opgebroken en het fietspad aan de
noordzijde gebruikt wordt voor de bereikbaarheid van de bewoners en
bedrijven. Na het verwijderen van het asfalt zal de onderbaan (puinbaan)
beschikbaar zijn voor voor transport bij uitvoering van de werkzaamheden
maar ook voor huisvuilinzameling, hulpdiensten en bedrijven om hun perceel
te bereiken.
Gedurende de eerste vijf weken werkt de firma HAK aan de waterleiding en
legt NTP Infra aan de zuidzijde een nieuw riool aan. We verwachten dat het
nieuwe fietspad aan de zuidzijde voor de kerstdagen van een eerste laag
asfalt is voorzien.

Inloopspreekuur
•••

Vanaf woensdag 11 oktober
van 10:00 tot 11:00 uur, werklocatie
projectbegeleiding NTP Infra Enschede,
voormalig restaurant hoek
Haaksbergseweg-Oude Eibergseweg.

Bereikbare medewerkers
•••
► Omgevingsmanager NTP Groep voor
bereikbaarheid en planning :
dhr. H.A. (Henk) Bos,
06-17676627,
e-mail : h.bos@ntp-enschede.nl

Inzameling van huishoudelijk afval voor aanwonenden van de Rondweg
verloopt via het reguliere schema. Wij vragen u wel vriendelijk om uw bak aan
de noordzijde van de Rondweg te plaatsen. Heeft u hier moeite mee, laat het
ons even weten. De inzamelaar is op de hoogte gebracht dat de wagen het
terrein kan betreden.
Aanwonenden en ondernemers
worden regelmatig op de
hoogte gebracht over de
werkzaamheden van de fase
die op dat moment in
uitvoering is. We bezorgen de
nieuwsbrieven huis-aan- huis.

Fase -1-

Wilt u graag alle nieuwsbrieven
ontvangen? Stuur dan een mail
met uw naam en volledig adres
naar de omgevingsmanager. U
wordt dan opgenomen in de
verzendlijst.

Voor bereikbaarheid zie ook de provinciale website : www.bereikbaargelderland.nl

► Uitvoerder NTP-Infra:
dhr. D. (Dick) Veldman,
06-20343191

