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Bouwrijp maken Flexwonen Vink te Olst 

 
 
WAT GAAT ER GEBEUREN? 

In opdracht van de gemeente Olst-Wijhe en Salland Wonen maakt Dostal Wegenbouw het 
flexwonen Vink in Olst bouwrijp. De werkzaamheden bestaan uit riolerings- en 
grondwerkzaamheden. Het werkterrein is het gebied binnen het rode kader op de kaart: 
 

WANNEER GEBEURT HET? 

Vanaf maandag 13 februari 2023 worden de 
werkzaamheden uitgevoerd. Verwacht wordt dat de 
werkzaamheden medio maart 2023 gereed zijn. 
Daarna worden de kabels en leidingen voor de 
nutspartijen aangebracht door derden. Het bouwen 
van de woningen volgt daarop. Vervolgens beginnen 
wij medio april met het aanbrengen van de 
verharding en zijn de werkzaamheden naar 
verwachting eind juni 2023 gereed.  
 
UW BEREIKBAARHEID  
De wegen rondom het werkterrein blijven per auto 
bereikbaar. Enig hinder van werkverkeer is 
natuurlijk mogelijk. 
  

UW VEILIGHEID  

Werken langs de weg brengt overlast met zich mee. 
Dostal doet er alles aan om 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 uw ieders veiligheid.  

 
CONTACT MET DE AANNEMER, DOSTAL WEGENBOUW 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door Dostal Wegenbouw BV uit Vorden (www.dostal.nl). De 
uitvoerder van Dostal kunt u persoonlijk benaderen voor uw vragen. De uitvoerder is Henk de 
Bruin. U kunt hem bereiken via e-mail: h.debruin@dostal.nl of telefoon: 06 10 04 89 15. Voor de 
bouwkundige werkzaamheden kan contact opgenomen worden met Jan Mensink van Harwoonie 
via e-mail  ianmensink@harwoonie.nl of telefoon: 06-29 46 34 42. Namens de gemeente Olst-Wijhe 
kunt u toezichthouder Kieran ten Brinke benaderen voor uw vragen, via e-mail: 
kieran.tenbrinke@burohoogstraat.nl of telefoon: 06 82 96 87 02. 
 

 

Wij danken u alvast hartelijk voor uw begrip en medewerking! 

werkgebied  
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