
 Aanbrengen asfaltdeklagen fase 1 

Beste heer / mevrouw,  

Het is november 2021, de herfst is ingetreden en na een intensieve periode van werkzaamheden nadert de voltooiing van fase 1.   

Zoals in voorgaande brieven aangekondigd heeft het bouwteam de doelstelling om deze eerste fase af te ronden vóór december 2021.  

Dit gaat lukken! In deze brief leest u welke laatste werkzaamheden er nog moeten worden uitgevoerd binnen fase 1.  

Huidige status werkzaamheden binnen fase 1  

Alle oude materialen zijn al tijdje geleden verwijderd en verdwenen. Kabels en leidingen zijn verlegd en het rioolstelsel is vernieuwd.  

Nieuwe funderingen met verschillende soorten verhardingen (bestrating en asfalt) zijn aangelegd en als laatste zijn nieuwe  

lichtmasten en verkeerslichten geplaatst. Kortom, er is veel gebeurd en we zijn bijna klaar binnen fase 1.  

Laatste asfaltwerkzaamheden binnen fase 1  

De nieuwe asfaltconstructie is opgebouwd uit drie verschillende lagen:  

Een onderlaag, een tussenlaag en een deklaag.   

Laatste onder– en tussenlagen 

De asfaltwerkzaamheden zijn al voor een groot gedeelte uitgevoerd binnen fase 1. De onder- en tussenlagen zijn bijna overal  aange-

bracht in de nieuwe rijbaan en in het nieuwe fietspad.  Op twee plekken zijn deze onder– en tussenlagen nog niet aangebracht:   

• op de Deldenerstraat tussen de Heemafstraat en de Langestraat  

• op de Marskant ter hoogte van de Brugstraat    

Het aanbrengen van deze laatste onder– en tussenlagen wordt volgende week dinsdag 16 november uitgevoerd.  

Aanbrengen deklagen en markeringen op de rijbaan en op het fietspad 

Nadat alle onder– en tussenlagen zijn aangebracht moet daarna als laatste een zogenoemde deklaag worden aangebracht.  

Deze deklaag MOET in één keer worden aangebracht vanwege kwaliteitsvoorwaarden.   

Het aanbrengen van de rode deklaag op de fietspaden wordt volgende week woensdag 17 november uitgevoerd.  

Het aanbrengen van de zwarte deklaag op de rijbaan wordt volgende week donderdag 18 november uitgevoerd.  

Het aanbrengen van de markeringen op de fietspaden en op de rijbaan wordt op  vrijdag 19 november uitgevoerd. 

Meer info over bovengenoemde asfalt-werkzaamheden en bereikbaarheid per dag? Bekijkt u dan de achterzijde van deze brief.   

Parkeren op percelen en langs rijbaan voorafgaand aan asfaltwerkzaamheden 

Tijdens werktijden (van 7.00 tot 17.00 uur) worden per dag de verschillende gebieden afgezet.  Zie voor deze gebieden ook de  

plattegrond op de achterzijde van deze brief. Voordat de gebieden worden afgezet  moet voorkomen worden dat er nog voertui-

gen op het te asfalteren gebied staan, of dat men nog vanaf een oprit de weg wil oprijden.  We verzoeken alle aanwonenden en 

ondernemers om hier tijdig rekening mee te houden en uw voertuig buiten het werkgebied te plaatsen.  

Afronding fase 1 en doorkijk fase 2 

Na de laatste asfaltwerkzaamheden worden de nieuwe verkeersborden en nieuwe groenvoorzieningen aangebracht. Daarna wordt 

fase 1 opengesteld voor alle verkeersstromen. Binnenkort ontvangt u opnieuw een nieuwsbrief waarin u meer informatie ontvangt 

over deze openstelling en wordt u geïnformeerd over de resterende werkzaamheden (fase 2) binnen dit project. 

Tot slot  

Om de werkzaamheden  zo goed en veilig mogelijk te laten verlopen vragen wij uw medewerking door:  

• de (verkeers) afzettingen in acht te nemen en in tact te laten.  

• eventuele aanwijzingen van onze medewerkers  of verkeersregelaars op te volgen.  

 

Wij hopen op uw begrip en medewerking tijdens de werkzaamheden en verwachten u voldoende geïnformeerd te hebben.  

Met vriendelijke groet,  

Namens het bouwteam Deldenerstraat  

Kevin Boonk  

Omgevingsmanager Strukton  

                               Fundering 
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B e r e i k b a a r h e i d  F a s e  1
A a n b r e n g e n  d e k l a g e n  1 6 - 1 8  n o v .

Bereikbaarheid algemeen
•Hulpdiensten:  bij een calamiteit kunnen zij altijd het werkvak bereiken 
en/of passeren. Zonder calamiteit volgen zij de omleiding. 
• Vuilophaal,  laden en lossen en bezoekers ondernemers: 
op aanwijs van verkeersregelaars kan het perceel worden bereikt
• Fietsers: alleen via omleidingen > niet door werkvakken! 
• Voetgangers: alle percelen blijven te voet bereikbaar over bestrating.

Verklaring bij gekleurde gebieden binnen fase 1:

A a n b r e n g e n  d e k l a g e n  f a s e  1

Omleiding F35

AANBRENGEN ONDER- EN TUSSENLAAG:

Periode afgezet: Dinsdag 16 november
Wat is afgezet: Rijbaan en fietspaden

Extra toelichting: Heemafstraat is bereikbaar voor bestemmingsverkeer 
vanaf zijde Mitchamplein. P-terrein nabij WSK- kerkgebouw is deze dag 
niet toegankelijk tijdens werkuren. Aan het einde van de werkdag is deze 
toegang weer hersteld.  
Het werkvak ter hoogte van de Brugstraat is te passeren op basis van 
aanwijs van verkeersregelaars.  Enkel voor bestemmingsverkeer!

AANBRENGEN DEKLAAG FIETSPADEN:

Periode afgezet: Woensdag 17 november
Wat is afgezet: Fietspaden

Extra toelichting:  Het fietspad en daarmee alle inritten zijn deze dag niet 
bereikbaar tijdens werkuren. De rijbaan is wel beschikbaar voor 
bestemmingsverkeer. 
Voor bezoekers is deze dag toegestaan om op de rijbaan parkeren mits de 
voertuigen niet in de weg staan voor hulpdienst en werkverkeer.

AANBRENGEN DEKLAAG RIJBAAN:

Periode afgezet: donderdag 18 november
Wat is afgezet: Rijbaan

Extra toelichting: De rijbaan van de Deldenerstraat en de Marskant zijn 
afgezet en niet toegankelijk tijdens werkuren. Aan het einde van de 
werkdag is deze toegang weer hersteld. Graag verzoeken we bewoners en 
ondernemers deze dag elders te parkeren in de omgeving van het 
projectgebied. 

Parkeerterrein in omgeving 

Omleidingsroute 
fietsers

Tijdens asfaltwerkzaamheden 
worden verkeersregelaars 
ingezet om bereikbaarheid en 
veiligheid zo goed mogelijk te 
organiseren.


