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WERKZAAMHEDEN AAN DE ZWIEPSEWEG TE LOCHEM 

 
WAT GEBEURT ER? 
In opdracht van Gemeente Lochem voert Dostal Wegenbouw werkzaamheden uit aan de Zwiepseweg in Lochem. 
Zo wordt onder andere het wegdek vernieuwd, een extra drempel en fietssuggestiestroken aangebracht. Verder  
wordt er bermbeton aangebracht en het straatwerk wordt netjes op de nieuwe asfaltlaag aangesloten.  

 
BEWONERSAVOND 
Op donderdagavond 14 april 2022 organiseren wij een inloopavond voor alle omwonenden bij Recreatiecentrum 
De Heksenlaak van 20:00 tot 21:00 uur. Tijdens deze avond informeren we u over de werkzaamheden, 
tijdsplanning, veiligheid en bereikbaarheid. Ook is er de gelegenheid om uw vragen aan ons te stellen. U ontvangt 
tijdens deze avond een bewonerspas, waarmee u directe doorgang krijgt tijdens de werkzaamheden. 

 
UW BEREIKBAARHEID 
Er wordt in twee fasen gewerkt om de hinder voor aanwonenden te verminderen. De fasen zijn weergegeven 
achterop deze brief. 
Tijdens de werkzaamheden is de Zwiepseweg per fase volledig afgesloten voor doorgaand verkeer. Aanliggende 
percelen zijn met enige hinder bereikbaar. Aanwonenden krijgen doorgang bij het tonen van de bewonerspas. 
Deze pas wordt verspreid tijdens de bewonersavond op 14 april. 

Tijdens de asfaltdagen van beide fasen zijn de aangrenzende woningen niet bereikbaar, ook niet met een 
bewonerspas. U kunt dan zo dichtbij als mogelijk parkeren.  

 
WANNEER GEBEURT HET? 

Fase 1.1 van Barchem tot aan De Heksenlaak: de werkzaamheden starten op 19 april (week 16-2022). 
De asfaltdagen voor fase 1.1 staan gepland op 21 en 22 april (week 16-2022) en op 25 en 26 april (week 17-2022). 
Naar verwachting is fase 1.1 gereed op 4 mei 2022 (week 18-2022).  

Fase 1.2 van Zwiep tot aan De Heksenlaak: de werkzaamheden starten op 5 mei (week 18-2022). 
De asfaltdagen voor fase 1.2 staan gepland op 5 en 6 mei (week 18-2022) en op 9 en 10 mei (week 19-2022). 
Naar verwachting is fase 1.2 gereed op 20 mei 2022 (week 20-2022). 
 

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. 

 
AFVALINZAMELING 
Het afval wordt ingezameld volgens de normale planning. Indien uw perceel is afgesloten in fase 1.1 of 1.2, plaats 
dan uw afvalcontainer buiten het werkvak, daar waar de vuilniswagen kan komen.  

 
CONTACT MET DE AANNEMER, DOSTAL WEGENBOUW 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Dostal Wegenbouw uit Vorden (www.dostal.nl). De uitvoerder is 
diegene die u persoonlijk kunt benaderen voor vragen over de werkzaamheden of voor meer informatie. De 
uitvoerder is Joost van Tongeren: tel: 06 – 82 90 65 45 of email: j.vantongeren@dostal.nl 
De omgevingsmanager is degene die u persoonlijk kunt benaderen voor alle overige vragen en/of klachten. De 
omgevingsmanager is Tineke van de Vliert: tel: 06 – 39 84 65 62 of email: t.vandevliert@dostal.nl 

 

WIJ DANKEN U ALVAST HARTELIJK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING! 
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In de kaart hiernaast is de fasering weergegeven. 

 

De rode stippellijnen en de zwarte pijlen geven 

de scheiding van de fasen weer. 
 

 Recreatiecentrum de Heksenlaak is altijd bereikbaar  

via één van de twee inritten. 

 


