WERKZAAMHEDEN KRIMWEG IN HOENDERLOO
WAT GEBEURT ER?

In opdracht van Gemeente Apeldoorn voert Dostal Wegenbouw werkzaamheden uit aan de Krimweg in
Hoenderloo. De hemelwaterafvoer wordt verbeterd door middel van een infiltratieriool met diepte-infiltratie aan
te brengen en er wordt asfaltonderhoud uitgevoerd. Verder wordt de Krimweg heringericht; de veiligheid van de
weg wordt daardoor verbeterd. In de kaarten is zichtbaar gemaakt waar gewerkt wordt en in welke fase.

WANNEER GEBEURT HET?

De werkzaamheden worden uitgevoerd in meerdere fasen, dit om de hinder zo beperkt mogelijk te houden.
Fase 1: van maandag 1 november t/m vrijdag 24 december 2021 – riolering en bestrating – rood in de kaart
Vanaf maandag 1 november t/m vrijdag 24 december wordt de verharding opgebroken en vinden
rioleringswerkzaamheden en aansluitend de bestratingswerkzaamheden plaats.
.
Fase 2: van maandag 6 december t/m vrijdag 10 december 2021 - asfalt Krimweg en plateaus – blauw in de kaart
Vanaf maandag 6 december beginnen de frees- en asfalteerwerkzaamheden.
Fase 3: op woensdag 8 december en donderdag 9 december 2021 – sealen – groen in de kaart
Op 8 en 9 december wordt er geseald. Dat betekent dat er een beschermlaag op het asfalt wordt aangebracht, wat
slijtage van de weg tegengaat. Deze werkzaamheden zijn sterk afhankelijk van de weersomstandigheden.

UW BEREIKBAARHEID
Fase 1 – Riolering en bestrating
Van maandag 1 november t/m vrijdag 24 december 2021, tijdens de werkzaamheden, is de Krimweg volledig
afgesloten vanaf kruising Paalbergweg tot net voorbij de Oudeweg. Doorgaand verkeer inclusief openbaar vervoer
wordt omgeleid. De Middenweg is tijdelijk tweerichtingsverkeer zodat uw perceel bereikbaar is. Uw perceel is
uitsluitend te voet of per fiets bereikbaar.
.
Fase 2 – Asfalt en plateaus
Van maandag 29 november t/m woensdag 1 december 2021, tijdens frezen en asfalteren, is de Krimweg volledig
afgesloten vanaf de Helddringsweg tot midden voor Eetcafé De Zevensprong (Krimweg 40). Doorgaand verkeer
wordt omgeleid. Donderdag 2 december en vrijdag 3 december is uw woning met hinder bereikbaar.
Fase 3 – Sealen
Op woensdag en donderdag 8 en 9 december 2021 wordt de rijbaan geseald, deze werkzaamheden zijn sterk
afhankelijk van de weersomstandigheden. Op deze twee dagen is de weg tijdelijk en in delen afgesloten tussen de
Speldermarksweg en de Heldringsweg. Houdt rekening met hinder om uw woning te bereiken.
UW VEILIGHEID
Dostal Wegenbouw doet er alles aan 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.
AFVALINZAMELING
Het afval wordt ingezameld volgens de normale planning. Uw plaatst uw container op de gebruikelijke plek. Als het
nodig is dan zorgen wij dat uw container wordt verplaatst en na lediging weer teruggebracht.
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CONTACT MET DE AANNEMER, DOSTAL WEGENBOUW
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Dostal Wegenbouw uit Vorden (www.dostal.nl). De
omgevingsmanager en de uitvoerder zijn diegenen die u persoonlijk kunt benaderen voor uw vragen of voor meer
informatie. De omgevingsmanager is Esther Denneboom, tel: 06-48 42 19 82 of e-mail: e.denneboom@dostal.nl, de
uitvoerder is Henk de Bruin, tel: 06-10 04 89 15 of e-mail: h.debruin@dostal.nl.
Namens Gemeente Apeldoorn is Rene Gotink uw contactpersoon. U kunt hem bereiken via e-mail:
r.gotink@apeldoorn.nl.
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WIJ DANKEN U ALVAST HARTELIJK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING!
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