
 

 

 

NIEUWSBRIEF -01-, 1 MEI 2020 

T 

RECONSTRUCTIE 
DELDENERSTRAAT 

(TUSSEN GEERDINKSWEG EN TUINDORPSTRAAT) 

Start werkzaamheden 
Op maandag 18 mei starten we met de werkzaamheden van de 

reconstructie van de Deldenerstraat. Wat gaan we doen?  

  - In het bestaande riool brengen we een nieuwe binnenwand aan.  

  - Er komt een speciale afvoer voor regenwater.  

  - Er komen vrijliggende fietspaden en we vervangen het huidige 

    asfalt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afkoppelen regenwater 
Onderdeel van de werkzaamheden is ook het afkoppelen van 

regenwater. Hierbij gaat het om de regenpijpen die aan de 

voorkant van de woningen zitten. Deze regenpijpen zullen zo veel 

mogelijk op de groeiplaatsen van de nieuwe bomen langs de weg 

worden aangesloten. NTP zal namens de gemeente deze 

werkzaamheden vanaf uw gevel tot aan de straat voor rekening 

van de gemeente verzorgen. In een volgende nieuwsbrief zult u 

hierover verder geïnformeerd worden en zal geïnventariseerd 

worden wie mee kan doen met het afkoppelen. 

Bereikbare medewerkers 

o Omgevingsmanager NTP voor 

bereikbaarheid en planning: 

dhr. H.A. (Henk) Bos  

 
: 06-17676627 

 : h.bos@ntp.nl 

   

o Uitvoerder NTP: 

dhr. D. (Dick) Veldman  

 
: 06-20343191 

 

AFVALINZAMELING: 
U wordt verzocht om, op de 
dagen dat uw afval wordt 
opgehaald, zelf uw 
afvalcontainers op het niet  in 
uitvoering zijnde weggedeelte 
aan straat te zetten. 
Lukt dit door persoonlijke 
omstandigheden niet? Laat het 
weten aan de 
omgevingsmanager! 
 

Voor de veilige uitvoering van de werkzaamheden sluiten we de weg volledig af voor doorgaand 

verkeer. Dit doen we door volledige afsluitingen bij de kruispunten te maken. Om de hinder voor 

bewoners te verminderen werken we gefaseerd en telkens aan één zijde van de weg. Aan die 

zijde van de weg waar we werken moeten de bewoners hun auto tijdelijk elders parkeren. De 

faseringen, met globale tijdsduur, en op welke wijze c.q. via welke route bewoners kunnen rijden 

staat op de achterzijde van deze nieuwsbrief. 

Vervangen nutsleidingen 
Tegelijkertijd met onze werkzaamheden worden door Vitens, per fase van uitvoering, ook 

werkzaamheden aan de waterleidingen uitgevoerd. Dit betreft niet alleen het vervangen van 

een gedeelte van de waterleiding maar ook een stuk uitbreiding. Hierbij worden zoveel 

mogelijk oude leidingen weg gehaald. Er worden ook oude, nog aanwezige, kabels opgeruimd. 

Communicatie over het omzetten van de huisaansluitingen van de waterleiding krijgt u van de 

firma Siers. Zij voeren de werkzaamheden namens de nutsbedrijven uit. 
 

Nieuwsbrieven worden fysiek bezorgd binnen het werkgedeelte dat in uitvoering 
is. Wilt u tijdens het project alle nieuwsbrieven digitaal ontvangen, stuur dan een 

mail met uw naam en adres naar de omgevingsmanager 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

Fase 1 en 4 

Fase 2 en 3 


