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Met deze nieuwsbrief informeren wij u
over de verwachte werkzaamheden,
bereikbaarheid en de laatste wijzigingen.

AANKONDIGING
WERKZAAMHEDEN

Op maandag 4 april hervatten wij de
werkzaamheden van het het project woonrijp
maken Oosterdalfsen. De volgende straten worden
aangepakt; Langzwaard, Oude Middenweg,
Merovingen en Trechterbeker.

PARKEREN
Gedurende de werkzaamheden is het niet mogelijk
de auto bij uw woning te parkeren. Bewoners worden
hierover tijdig geïnformeerd met het verzoek de auto
tijdelijk elders te parkeren.

FASERING
In de onderstaande fasering kunt u zien dat de
komende periode de werkzaamheden zijn opgedeeld
in 7 fases. Hiermee wordt de hinder tot een minimum
beperkt.
FASE

LOCATIE

PERIODE

Fase 1

Langzwaard

start 4-4

gereed 29-4

Fase 2

Oude Middenweg

start 4-4

gereed 10-5

Fase 3

Merovingen

start 4-4

gereed 10-5

Fase 4

voetpad Merovingen t.h.v. huisnr. 2-34

start 14-4

gereed 13-5

Fase 5

Trechterbeker

start 12-5

gereed 7-6

Fase 6

Trechterbeker – Oosterdalfsersteeg

start 7-6

gereed 14-6

Fase 7

Trechterbeker – Oosterdalfsersteeg –
Welsumerweg

start 13-6

gereed 22-6

BEREIKBAARHEID
AANPLANTEN HAGEN EN
OPENBAAR GROEN

De beukenhagen (op de erfgrens) worden aangeplant
in het plantseizoen. Het aanplanten wordt gedaan
wanneer de opsluitband op de erfgrens is geplaatst (dit
om inboet te voorkomen). Volgens planning lukt dit
niet meer in het voorjaar, maar zal dit gebeuren in het
najaar (november).

Gedurende de werkzaamheden blijven woningen te
voet bereikbaar via loopschotten.

WHATSAPP

Eventuele wijzingen in de planning worden (naast de
nieuwsbrief ) ook kenbaar gemaakt via whatsapp.
U kunt zich aanmelden via: 06-520 340 49.

AFVALCONTAINERS

VRAGEN?

Tijdens de werkzaamheden is het belangrijk dat u uw
afvalcontainer aanbiedt aan de uiteinden van de afzetting zodat
de vuilnisophaaldienst deze kan legen. Indien nodig kunnen wij
u hierbij assisteren, neem gerust contact met ons op via 06-520
340 49.

Heeft u vragen over de werkzaamheden ? Neemt u gerust
contact op met omgevingsmanager Sarah Ririhena, zij staat u
graag te woord.
Sarah is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag
tussen 8.00 - 17.00 uur via: 06 -520 340 49. Of stuur een email
naar: s.ririhena@sallandsewegenbouw.com

INLOOPSPREEKUUR

DIGITALE NIEUWSBRIEF

Gedurende de werkzaamheden is er iedere donderdag een
inloopspreekuur van 10.00 tot 11.00 uur in de bouwkeet aan de
Barnsteen (tegenover huisnummer 2) Het eerste inloopspreekuur
is donderdag 7/04/2022.
Tijdens dit inloopspreekuur kunt u met uw vragen bij ons
terecht.

Schrijf u in voor de digitale nieuwsbrief via:
s.ririhena@sallandsewegenbouw.com

