
WEEK  28  |  10  JULI  2017  
  

NIEUWSBRIEF                           
OMVORMEN WEGEN APELDOORN 
ZANDERIJWEG      
 
 
 
 
 
 
 
 
 Middels onze wekelijkse nieuwsbrief willen 

wij u graag informeren over de verwachte 
werkzaamheden, bereikbaarheid en de 

laatste wijzigingen. 

Bereikbaarheid / Parkeren Achterlandseweg 
en Nevenlandsehof 
Afgelopen dinsdagochtend was er enige 
verwarring ontstaan over de bereikbaarheid van 
de Achterlandseweg. Dit kwam door een zeer 
korte oponthoud  aan Zanderijweg. 
De Achterlandseweg en Nevenlandsehof zijn 
inmiddels bereikbaar via de nieuwe kruising van 
de Driehuizerweg. 
 
Afkoppelen 
Onlangs heeft u een aanmeldingsformulier in de 
brievenbus ontvangen. Mocht u het 
aanmeldingsformulier voor het afkoppelen nog 
niet hebben ingevuld, dan verzoeken wij u 
vriendelijk om dit alsnog te doen. 
Het ingevulde formulier kunt u aan één van onze 
medewerkers in de straat afgeven. 
Indien u een foto maakt van het formulier, kunt 
u de foto ook via whatsapp sturen. 
Heeft u vragen over het afkoppelen, neem dan 
gerust contact met ons op. 

Voortgang 
In het gedeelte vanaf de inrit Westerzande 
richting de Achterlandseweg zijn momenteel de 
trottoirbanden gezet en wordt de rijbaan 
geprofileerd. Begin week 28 starten de 
stratenmakers met de rijbaan. Medio week 28 
starten de ontgravingswerkzaamheden in het 
deel vanaf de Achterlandseweg t/m de kruising 
Swiftstraat.  
 
De Swiftstraat zal gedurende de werkzaamheden 
bereikbaar blijven via de Prins Willem 
Alexanderlaan. De verkeerspaal zal tijdelijk 
worden verwijderd. 
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M E E R   W E T E N ?  
U kunt contact opnemen met de omgevingsmanager  Sarah Ririhena 

Telefoon + Whatsapp: 06-520 340 49  | E-mail: s.ririhena@sallandsewegenbouw.com  

 
 

 

Planning 

Onderstaande planning is onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bereikbaarheid 

 

Verwachte werkzaamheden 

 Profileren schots graniet 

 Aanbrengen rijbaan 

 Ontgraven t/m Swiftstraat  

 Inrijden schots graniet 

 Stellen trottoirkolken 
 

Afvalcontainers 
Tijdens de werkzaamheden is het belangrijk dat 
u uw afvalcontainer aanbiedt aan de uiteinden 
van de afzetting zodat de vuilnisdienst deze kan 
legen.  Indien nodig kunnen wij u hierbij 
assisteren, geef dit gerust aan bij onze 
omgevingsmanager (zie contactgegevens). 
 
 
 

WEEK 28 

Inloopspreekuur 
Iedere maandag is er een inloopspreekuur van 
10.00 tot 11.00 uur in onze directiekeet aan de 
Carrouselweg 2 in Apeldoorn.  

U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. 

 Zanderijweg fase 2 
(deel vanaf Westerzande 
t/m  Swiftstraat) 

 
 
 
 

 

Nieuwsbrief per email? 
Wilt u onze wekelijkse nieuwsbrief per email ontvangen? Dat kan door u aan te melden via 

s.ririhena@sallandsewegenbouw.com 

 De Swiftstraat is vanaf woensdag 
12/07 bereikbaar via de Prins 
Willem Alexanderlaan. 

 

 De Schapendoesweg blijft 
bereikbaar via de Asselsestraat. 

 

 De Wielerbaan blijft bereikbaar 
via de Daalakkerweg. 
 

 De Achterlandseweg blijft 
bereikbaar via de Driehuizerweg. 
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