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WERKZAAMHEDEN AAN DE BEDRIJVENWEG 

TE DOETINCHEM  
 

WAT GEBEURT ER? 

In opdracht van gemeente Doetinchem voert Dostal Wegenbouw werkzaamheden uit aan de Bedrijvenweg 

in Doetinchem (zie kaartje op de achterzijde van deze brief). Er worden twee nieuwe rotondes aangelegd en 

de Bedrijvenweg wordt opnieuw geasfalteerd. 

 

 

WANNEER GEBEURT HET? 

Maandag 6 april 2020 begint Dostal met de uitvoering van de werkzaamheden. De werkzaamheden worden 

in twee fasen uitgevoerd. Naar verwachting zijn de werkzaamheden 5 juni 2020 gereed.  
 

Fase Locatie werkzaamheden en afsluiting voor verkeer Uitvoeringsperiode / Stremming 

Fase 1 

(rood)  

Bedrijvenweg en Rotonde Braamtseweg 

 

maandag 6 april t/m  

vrijdag 1 mei 2020 

Fase 2 

(blauw)  

Rotonde Transportweg maandag 4 mei t/m 

5 juni 2020 
 

Let op: de planning is afhankelijk van de weersomstandigheden. Daarnaast kunnen opgelegde maatregelen 

in verband met het coronavirus ook zorgen voor een aangepaste planning. In dat geval stellen wij u daarvan 

per brief op de hoogte. 

 

 

UW BEREIKBAARHEID EN VEILIGHEID                                                                                                                           

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is de Bedrijvenweg tussen de rotonde Braamtseweg en 

rotonde Transportweg afgesloten voor doorgaand verkeer. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid. Tijdens 

de uitvoering wordt er gefaseerd gewerkt. Dit betekent dat er altijd één rotonde bereikbaar is. 

 

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 

ieders veiligheid.  

 

 

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 Marcel Mijnen, telefoon: 06 - 10 04 89 02, 

email: m.mijnen@dostal.nl. 

 

 

WIJ DANKEN U HARTELIJK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING! 
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