NIEUWSBRIEF -06-, 1 MEI 2019
T

HERINRICHTING
RIJKSSTRAATWEG
VOORST
Openstelling fase 1 en 2
Vrijdag 3 mei wordt, aan het einde van de werkdag, fase 1 en 2
open gesteld voor al het verkeer. De Rijksstraatweg c.q. de
plaats Voorst is hiermee weer vanaf de noordkant bereikbaar.
Het verzoek aan de bewoners van Voorst is wel om, als
ontsluitingsroute, toch zo veel mogelijk de rondweg te
gebruiken. We voorkomen hiermee dat er onnodig verkeer, en
overlast, is in de overige straten van Voorst.

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

Een open stelling, hoe klein ook, vraagt om een feestje. We
willen dit doen door het uitschrijven van een prijsvraagje.
Hoeveel nieuwe stenen hebben wij, in fase 1 en 2,
in de rijbaan verwerkt.
Stuur uw inzending, via de mail, uiterlijk vrijdag 10 mei naar de
omgevingsmanager. De inzending die het dichts bij het goede
antwoord zit krijgt een waardebon van Keurslager Aalpoel,
Rijksstraatweg 91. De tweede en derde prijs is een 3D-bril
waarmee u met uw smartphone het project, via de site van de
gemeente Voorst, het mooist kunt bekijken.
(NB. Personen die op de een of andere wijze zijn betrokken bij de uitvoering van het project
moeten we helaas op voorhand uitsluiten van deelname)

Voortgang fase 3
De aanleg van de nieuwe riolering is zo ver klaar dat we vanaf
volgende week kunnen beginnen met het aanbrengen van de
eerste elementenverhardingen.

“RIJKSSTRAATWEG “
OMGEVINGSAPP VOOR
iOS en ANDROID

Prijsvraag(je)

Tijdens de uitvoering van het werk
wordt er regelmatig een
nieuwsbrief uitgegeven. Met de
nieuwsbrief brengen wij u op de
hoogte van de laatste stand van
het werk, hinder, gewijzigde
bereikbaarheid etcetera. De
nieuwsbrief wordt, buiten het
werkvak, digitaal uitgegeven. Wilt u
alle nieuwsbrieven ontvangen?
Stuur een mail met uw naam en
adres naar de omgevingsmanager

Uitvoering mede mogelijk gemaakt door:

