
 

 
 

NIEUWSBRIEF -01-, 25 FEBRUARI 2019 

T 

HERINRICHTING 
RIJKSSTRAATWEG 
VOORST 
 
Start werkzaamheden fase 1 
Maandag 4 maart starten de werkzaamheden van NTP Infra aan 

de riolering en de verhardingen. We beginnen met fase 1. Deze 

loopt vanaf de Noordelijke rotonde (richting Apeldoorn) tot de 

kruising met de Klarenbeekseweg. De planning is dat deze fase 

5 weken duurt. Begin april wordt dit stuk weg weer open gesteld 

voor al het verkeer. Aanwonenden moeten in deze periode de 

auto elders parkeren. Voor voetgangers en fietsers blijft de 

doorgang mogelijk en op deze manier zijn de woningen dan ook 

te bereiken. Doordat het riool niet direct vanaf de rotonde loopt  

 
omleidingsroute ingesteld via de Parallelweg en Enkweg (en 

omgekeerd) naar het centrum. Hiervoor wordt de halte 

‘Klarenbeekseweg’ tijdelijk verplaatst nabij Ribhouse Texas en 

de halte “Huizen Enkstein” (centrum) verplaatst nabij de kruising 

Rijksstraatweg-Enkweg. Door deze maatregelen wordt de hinder 

voor het openbaar vervoer minimaal. 

Uitvoering mede mogelijk gemaakt door: 

Inloopspreekuur 
Elke woensdagmiddag van  

13:00-14:00 uur in de werkruimte 

van NTP Infra, Oude COOP zij-

ingang Schoolstraat 

 

Bereikbare  

Medewerkers 
o Omgevingsmanager  

NTP Groep voor   

bereikbaarheid en planning: 

dhr. H.A. (Henk) Bos  

 
: 06-17676627 

 : h.bos@ntp-enschede.nl 

 

o Uitvoerder NTP-Infra:  

dhr. H. (Henk) Kompagnie  

 
: 06-22487950 

 

 

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 et cetera. De 

nieuwsbrief wordt, buiten het 

werkvak, digitaal uitgegeven. Wilt u 

alle nieuwsbrieven ontvangen? 

Stuur een mail met uw naam en 

adres naar de omgevingsmanager 
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blijft Garage Vos, d.m.v. wat 

voorzieningen, bereikbaar.  

 

Omleiding: 

Voor de omleiding adviseren wij 

als route de rondweg en vanaf 

de zuidelijke kant weer richting 

centrum van Voorst te rijden. 

Iets langere route maar wel 

veilig en snel. 

Voor Buurtbus 507 wordt een  


