tijdelijke ontsluiting
Klarenbeekseweg

Fase 1
rijbaan gereed

Fase 2
riolering in uitvoering

Fietsers/voetgangers
wisselend langs werkvak

Fase 3
verwijderen asfalt

SITUATIE PER
15 APRIL 2019

NIEUWSBRIEF -05-, 11 APRIL 2019
T

Voortgang werkzaamheden
De aanleg van de verharding in de rijbaan van fase 1 verloopt
voorspoedig. Vrijdag 12 april zijn we ongeveer bij de kruising
Klarenbeekseweg. We maken dan een noodaansluiting vanaf de
Klarenbeekseweg naar de Rijksstraatweg richting Apeldoorn. De
woningen/bedrijven aan de Klarenbeekseweg blijven dan ook
voorlopig bereikbaar met de auto. In fase 2 is de aanleg van het
nieuwe riool bijna gereed. De aansluiting richting Wilhelminaweg
moet nog wel plaats vinden. Daar waar mogelijk is begonnen
met de opbouw van de wegverharding.

Start fase 3
Maandag 15 april starten we in fase 3 met het verwijderen van
de bovenste laag asfalt. Dit tot aan de kruising met de Kerkweg.
Het verwijderen gebeurt middels frezen. Woont u op dit gedeelte
van de Rijksstraatweg hou dan rekening met enige belemmering

Inloopspreekuur
Elke woensdagmiddag van
13:00-14:00 uur in de werkruimte
van NTP, Oude COOP zij-ingang
Schoolstraat

Bereikbare medewerkers
o Omgevingsmanager NTP voor
bereikbaarheid en planning:
dhr. H.A. (Henk) Bos
: 06-17676627
: h.bos@ntp.nl
o Uitvoerder NTP:
dhr. H. (Henk) Kompagnie
: 06-22487950

“RJKSSTRAATWEG “
OMGEVINGSAPP

HERINRICHTING
RIJKSSTRAATWEG
VOORST

op deze dag en parkeer uw auto tijdig even elders. Omdat de onderliggende oude
klinkerverharding eerst blijft liggen kan vervolgens weer doorgang worden verleend aan
aanwonenden en/of aanliggende bedrijven.
Hierna wordt verder gegaan met de aanleg van de nieuwe riolering. Om dit te kunnen doen wordt
elke keer een stuk resterende verharding opgebroken. Hierbij ook aan één kant de verharding
van het fietspad. Fietsers gaan dan ook tijdelijk langs één kant van het werkterrein.
Elke dag wordt de rioolsleuf aangevuld en begonnen met het aanbrengen van de uitleggers voor
onder andere de kolken. Daarna wordt de puinbaan aangebracht, banden gesteld en de nieuwe
verharding aangebracht. We werken nu als het ware in een treintje zodat het weggedeelte dat
tijdelijk niet voor auto’s bereikbaar is zo kort mogelijk in tijd en lengte is.
Overigens krijgen de hulpdiensten minimaal één keer per week een nieuwe
zie tekening op
bereikbaarheidstekening waarop, per huisnummer, de bereikbaarheid staat.
achterkant
Uitvoering mede mogelijk gemaakt door:

