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WERKZAAMHEDEN AAN DE RANDERSTRAAT IN DIEPENVEEN  
 
 

WAT GEBEURT ER? 
In opdracht van Gemeente Deventer voert Dostal Wegenbouw wegwerkzaamheden uit aan de 
Randerstraat tussen de Boxbergerweg en de Molenweg. Er worden nieuwe asfaltlagen aangebracht en 
de inritten worden aangewerkt. Aansluitend worden de bermen afgewerkt en grasbetonstenen worden 
op hoogte gebracht en waar nodig vervangen. 
De rode lijn in de kaart geeft aan welk gedeelte onderhanden wordt genomen. 
 
WANNEER GEBEURT HET? 
Van maandag 27 juni tot en met vrijdag 15 juli 
2022 wordt er gewerkt aan de Randerstraat. 
Naar verwachting is de weg op zaterdag 16 juli 
2022 weer open voor verkeer. 
 
UW BEREIKBAARHEID 
Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten 
voor doorgaand verkeer. Door het opbreken van 
de bestrating aan de kant van de Boxbergerweg 
is het voor bewoners en bestemmingsverkeer 
alleen mogelijk om vanuit de molenweg met 
gepaste snelheid door het werkvak rijden. Voor doorgaand verkeer wordt een omleiding ingesteld.  
Uw woning is altijd te voet of per fiets te bereiken. 

Uw perceel is niet bereikbaar tijdens het draaien van asfalt op  vrijdag 1 juli 2022. 
 
UW VEILIGHEID 
Werken aan de weg brengt helaas ongemak met zich mee. Dostal doet er alles aan om de overlast tot 
een minimum te beperken. Uiteraard wordt aan uw en onze veiligheid gedacht, daarom plaatsen wij 
waarschuwingen en afzettingen. Neemt u deze in acht, het is voor ieders veiligheid. 
 
CONTACT MET DE AANNEMER, DOSTAL WEGENBOUW 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Dostal Wegenbouw (www.dostal.nl).  
De uitvoerder is degene die u persoonlijk kunt benaderen voor uw vragen of voor meer informatie. De 
uitvoerder is Joost van Tongeren, tel: 06-82906545 of e-mail: J.vantongeren@dostal.nl. 
Namens Gemeente Deventer is Anthony Blanken uw contactpersoon. U kunt hem bereiken via e-mail: 
a.blanken@deventer.nl.  

 
 

WIJ DANKEN U ALVAST HARTELIJK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING! 
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