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Onderhoud Cato Elderinklaan - UPDATE 
(Saasvelderlaan – Johanna van Burenlaan) 

 

WAAROM DEZE BRIEF? 
In de vorige brief werd u geïnformeerd over de werkzaamheden aan de Cato Elderinklaan te Oldenzaal. De planning is 
gewijzigd en via deze brief willen we u hierover op de hoogte stellen.  

 

WANNEER GEBEURT HET? 
De werkzaamheden worden uitgevoerd vanaf maandag 8 juni tot en met vrijdag 19 juni. Let op, de planning is 
afhankelijk van de weersomstandigheden. Wanneer de planning wijzigt dan wordt u hierover geïnformeerd.  

 

UW BEREIKBAARHEID 
Gedurende onze werkzaamheden is het werkvak geheel afgesloten voor doorgaand verkeer. Het doorgaande verkeer 
wordt omgeleid. Dit wordt met bebording aangegeven. Wij verzoeken u in verband met onze straatwerkzaamheden 
om uw auto zo dicht mogelijk tegen het trottoir aan te parkeren. Op de achterzijde van deze brief is het werkvak 
weergegeven. Tijdens onze frees- en asfalteringswerkzaamheden is de wegvak volledig afgesloten. Deze 
werkzaamheden vinden plaats op maandag 8 juni, donderdag 18 juni en vrijdag 19 juni. Wij verzoeken u om tijdens 
deze werkzaamheden uw auto elders te parkeren in de wijk. Zo kunt u te allen tijde met uw auto weg.  
 
Werken aan de weg brengt overlast met zich mee. TWW doet er alles aan om dit te beperken. Gedurende de 
werkzaamheden zult u enige overlast ondervinden van het bouwverkeer. 
 

UW VEILIGHEID 
Uiteraard wordt aan uw veiligheid gedacht door omleidingen, waarschuwingen en afzettingen te plaatsen. Neemt u 
deze in acht. Betreding van het werkterrein achter de afzetting is voor uw eigen risico. Aanliggende percelen blijven 
voor hulpdiensten altijd bereikbaar. 
 
Let op! Voor aanvang van de asfalteringswerkzaamheden wordt de rijbaan voorzien van een kleeflaag. Betreed de 
rijbaan niet in verband met mogelijke schades aan schoeisel en/of kleding.  
 

AFVALINZAMELING 

Het afval wordt ingezameld conform de normale planning op de gebruikelijke locatie. 
 

VOORZORGSMAATREGELEN INZAKE CORONAVIRUS 
Uiteraard werken wij volgens de door de overheid gestelde voorzorgsmaatregelen 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 deze keuze bewust gemaakt, omdat anders 
de werkzaamheden niet uit te voeren zijn. 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. 
 

CONTACT MET DE AANNEMER, DE TWW 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door de Twentse Weg- en Waterbouw uit Oldenzaal (www.tww.nl). De uitvoerder 
van de TWW is diegene die u persoonlijk kunt benaderen voor uw vragen. De uitvoerder is Gerrit Mulder: email 
g.mulder@tww.nl. tel. 06 – 13 70 14 18 
 
 

WIJ DANKEN U ALVAST HARTELIJK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING! 
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Werkzaamheden aan de Cato Elderinklaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Geen doorgang mogelijk voor verkeer 
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