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WERKZAAMHEDEN AAN DE HOEVELMANSWEG IN 

DEVENTER  
 

WAT GEBEURT ER? 
In opdracht van Gemeente Deventer voert Dostal Wegenbouw onderhoud uit aan de Hoevelmansweg.  
Er wordt een nieuwe asfaltlaag aangebracht. Vervolgens worden de inritten aangesloten op het asfalt en 
worden de bermen afgewerkt. In de kaart is het werkvak zichtbaar gemaakt in rood.  
 
UW BEREIKBAARHEID 
Van woensdag 19 mei  tot en met woensdag 26 mei 2021 wordt er 
gewerkt aan de weg. 

Op woensdag 19 mei 2021 wordt er gefreesd. Uw woning/ bedrijf 
blijft bereikbaar met enige hinder 
Op donderdag 20 mei 2021 vindt het asfalteren plaats. De weg is 
dan afgesloten voor autoverkeer. Uw woning / bedrijf is alleen te 
voet of per fiets bereikbaar.  

Vanaf vrijdag 21 mei 2021 tot en met woensdag 26 mei wordt er 
gewerkt aan de bermen en het aansluiten van de inritten.  
Uw perceel is bereikbaar (behalve op de dag van het aanbrengen 
van asfalt), soms met lichte hinder. 
We verwachten dat de werkzaamheden uiterlijk donderdag 27 mei 
2021 afgerond zullen zijn. 
 
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. U betreedt de weg 
wel op eigen risico. 
 
VOORZORGSMAATREGELEN INZAKE CORONAVIRUS 
Uiteraard werken wij volgens de door de overheid gestelde voorzorgmaatregelen om verspreiding van 
het Coronavirus te voorkomen. Op ons werk is het samenscholingsverbod (meer dan drie personen 
bijeen) niet van toepassing. Bij werkzaamheden waar wij binnen de 1,5 meter met twee personen 
werken, is het weloverwogen dit te doen. Dit is maximaal vijf minuten per handeling toegestaan. 
Mogelijk heeft u vragen over ons protocol, informeert u bij de uitvoerder voor inzage hierin. 
Uitgangspunt op ons werk is: wees alert en houd afstand. 
 
AFVALINZAMELING 
Het afval wordt ingezameld volgens de normale planning. Uw plaatst uw container buiten het werkvak, 
waar de afvalinzamelaar kan komen. Als het nodig is dan zorgen wij dat uw container wordt verplaatst en 
na lediging weer teruggebracht. 
 
CONTACT MET DE AANNEMER, DOSTAL WEGENBOUW 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Dostal Wegenbouw uit Vorden (www.dostal.nl). De 
uitvoerder is degene die u persoonlijk kunt benaderen voor uw vragen of voor meer informatie. De 
uitvoerder is Maik Hendriksen, tel: 06-12 83 07 60 of e-mail: m.hendriksen@dostal.nl. 
Namens Gemeente Deventer is Anthony Blanken uw contactpersoon. U kunt hem bereiken via e-mail: 
a.blanken@deventer.nl.  

 

WIJ DANKEN U ALVAST HARTELIJK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING! 
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