
Aan de bewoner(s) en/of ondernemer(s) op dit adres       

d.d. 12 januari 2022  

                                                                                                   

Geachte heer/mevrouw, 

 

De werkzaamheden aan de Noordelijke Dwarsweg zijn gestart afgelopen maandag. Middels deze brief 
willen wij u op de hoogte brengen van de verdere voortgang.  

Werkzaamheden 

Sinds maandag is de weg afgesloten voor doorgaand verkeer. U als bewoner kon -zei het gehinderd 
door de werkzaamheden en met enige vertraging- van de weg gebruik maken.  

Donderdag 13-01-2022 (morgen) beginnen wij met het 
“afschrapen” van de bestaande asfalt. Er wordt in eerste 
instantie een laag van circa 10 cm asfalt verwijdert. Dit 
zal vrijdag doorgaan. U wordt dringend verzocht de auto 
niet te gebruiken of elders te parkeren zodat u de weg 
niet hoeft te gebruiken. “Hulpdiensten” (brandweer, 
ambulance, etc) kunnen te allen tijde doorgang vinden.  

 

 

Maandag 17-01-2022 starten wij met het opbreken van het 
restant van de asfalt en het verwijderen van de 
onderliggende fundering inclusief een deel van de 
ondergrond. Ook zal er uit de ondergrond een oude 
waterleiding gerooid gaan worden. Hiermee beginnen we 
vanaf de Burgemeester Klinkhamerweg op de Noordelijke 
Dwarsweg ter hoogte van nummer 14 richting Leliestraat (zie 
schematische blauwe streep en pijl). Het “opbreekvak” (circa 
80 meter) wordt na het verwijderen van de grond en de 
waterleiding weer aangevuld met een wapeningsdoek en 
funderingsmateriaal. Ter plaatse van het opbreekvak is er 
geen doorgang mogelijk, ook niet voor uw auto naar uw 
perceel. Hulpdiensten weten af van deze afsluiting, zij zullen 
dan óf aanrijden via Burgemeester Klinkhamerweg, óf via 
tunnel en/of Knibbelweg. 

 

Omleidingen 

Voor de fietsers is er een omleiding door de 
wijk gelegen achter de voetbalvelden 
(Stampioenstraat).  Het voetpad (te voet) 
langs de Noordelijke Dwarsweg blijft voor u 
open en ook het vrijliggende fietspad langs 
de Noordelijke Dwarsweg (ter hoogte van 
nummer 88 tot voorbij de Knibbelweg) blijft 
open voor u als bewoner. Dringend verzoek 
om met de fiets geen gebruik te maken 
van de rijbaan! 

 
 



 

Meer informatie en contact 

Heeft u vragen? Neem dan tijdens werkdagen gerust contact op met onze omgevingsmanager dhr. 

Martijn de Vos en/of dhr. Nico Paul: 

 

GSM/App : 06-44275596 

E-mail  : info@dijkshoorninfra.nl 

 

Wanneer u ons een app stuurt kunnen wij u ook per app informeren en u op de hoogte brengen van 

de laatste stand van zaken.  

 

Met vriendelijke groet, 

 
Ing. W.N. Paul 

Projectleider 

Dijkshoorn Infra BV 
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