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WERKZAAMHEDEN IN SCHOUTENVELD TE APELDOORN 
In opdracht van Gemeente Apeldoorn gaat Dostal Wegenbouw werkzaamheden uitvoeren in 
Schoutenveld. De werkzaamheden worden in één fase uitgevoerd. Het asfalt wordt opgebroken 
en er word een hemelwaterriool en een nieuw vuilwaterriool aangelegd. Daarna wordt er weer 
asfalt aangebracht. Het werkvak is in rood weergegeven op kaart hieronder. 
 

Waar en wanneer? 
Het werk start op maandag 30 
januari 2023 en neemt ongeveer 
zes weken in beslag, tot medio 
maart. De voorbereiding start op 
25 januari 2023, maar dat zal geen 
hinder geven voor doorgaand 
verkeer of bereikbaarheid van uw 
woning.. 
 

Uw bereikbaarheid 
Tijdens de werkzaamheden is  het 
Schoutenveld afgesloten voor 
doorgaand verkeer. Uw woning is 
altijd te voet of per fiets 
bereikbaar.  
Het kan zijn dat uw woning tijdens 
werkzaamheden niet met de auto 
bereikbaar is; u kunt dan verderop 
in uw straat of in een aanliggende 
straat parkeren. 
 
Veiligheid 
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 plaatst uw container buiten het 
werkvak op een plaats waar de vuilniswagen kan komen. 
 
Vragen?   
Voor vragen of voor meer informatie over de werkzaamheden kunt onze uitvoerder Henk de 
Bruin persoonlijk benaderen. Hij is bereikbaar op 06-1004 8915 of per e-mail: 
h.debruin@dostal.nl. 
Voor overige vragen kunt u Sascha Paardekoper benaderen, toezichthouder van Gemeente 
Apeldoorn. De heer Paardekoper is bereikbaar op telefoonnummer 06-34 38 99 18 of per          
e-mail: s.paardekoper@apeldoorn.nl. 

WIJ DANKEN U ALVAST HARTELIJK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING! 
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