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WERKZAAMHEDEN AAN DE TESSELSCHADESTRAAT 
TE DEVENTER 

 
WAT GEBEURT ER? 
In opdracht van de Gemeente Deventer voert Dostal Wegenbouw werkzaamheden uit aan een gedeelte van 
de Tesselschadestraat. De Tesselschadestraat, ter hoogte van huisnummers 43 tot en met 59, krijgt een 
erfinrichting. Een erfinrichting betekent dat er geen aparte stoepen komen.  Voetgangers en fietsers mogen 
de hele breedte van de straat gebruiken. Auto’s zijn te gast. Ook wordt de oude riolering vervangen en 
worden er maatregelen genomen om het regenwater in de bodem af te voeren. Op de achterkant van deze 
brief is het werkvak (rode lijn) weergegeven waar de werkzaamheden zullen plaatsvinden.  
 
WANNEER GEBEURT HET? 
Vanaf maandag 14 november 2022 (week 46) start Dostal met de uitvoering van de werkzaamheden. Naar 
verwachting zijn alle werkzaamheden gereed op donderdag 22 december 2022(week 51). 

Let op: de planning is afhankelijk van de weersomstandigheden. In geval van wijzigingen in de planning 
stellen wij u op de hoogte.  
 
WERKZAAMHEDEN OP PARTICULIER TERREIN 
Voor de bewoners van Tesselschadestraat 45 t/m 59: uw rioolaansluiting en erfscheidingsput wordt 
vervangen. Deze put ligt direct achter de perceelgrens, waardoor er enig graafwerk op uw perceel nodig is. 
Wij zullen u hierover voorafgaand aan de werkzaamheden informeren. Om de opsluiting van het straatwerk 
langs uw perceel aan te kunnen brengen is het noodzakelijk dat de haag wordt gesnoeid. Het snoeien van de 
haag wordt door ons geregeld en uitgevoerd op maandag 14 november. 
 
UW BEREIKBAARHEID EN VEILIGHEID                                                                                                                           
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het gehele werkvak afgesloten voor verkeer. Uw perceel 
blijft te allen tijde te voet/fiets bereikbaar.  
 
In week 47 worden de kruisingen Jacob Catslaan – Tesselschadestraat en Oudaenstraat – Tesselschadestraat 
tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer i.v.m. rioolwerkzaamheden. In week 49 zullen dezelfde 
kruisingen tijdelijk worden afgesloten voor doorgaand verkeer i.v.m. bestratingswerkzaamheden. 
 
Werken aan de weg brengt helaas ongemak met zich mee. Dostal 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. U dient uw afvalcontainer op te stellen aan de 
kopse kanten van de Tesselschadestraat waar deze aansluit op de Jacob Catslaan en Oudaenstraat. Indien 
nodig verlenen wij hulp bij het opstellen van de afvalcontainers.    
 
CONTACT MET DOSTAL  
De uitvoering van de werkzaamheden is in handen van Dostal Wegenbouw uit Vorden (www.dostal.nl). De 
uitvoerder, die u persoonlijk kunt benaderen voor uw vragen, is Joost van Tongeren. Telefoon: 06 – 82 90 65 
45, email: j.vantongeren@dostal.nl. De contactpersoon vanuit de gemeente Deventer is Anthony Blanken, te 
bereiken via: a.blanken@deventer.nl.  
 

WIJ DANKEN U HARTELIJK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING! 
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