
 

Aan de bewoners/gebruikers van dit pand 

 

Uw kenmerk:   Verzenddatum:  7 september 2018 
Ons kenmerk:  Zaaknummer 22702    
      

Onderwerp:  Informatie start werkzaamheden Herinrichting Hoofdstraat 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Door middel van deze brief wil ik u als direct aanwonende en/of belanghebbende graag informeren over de 
start van de werkzaamheden m.b.t. de herinrichting van de Hoofdstraat in Varsselder.    
 
Aanleiding van de werkzaamheden is de slechte staat van de bestaande verhardingen en het aanwezige 
groen en de huidige rommelige inrichting van de straat. De bestaande (asfalt)verharding wordt vervangen 
door een nieuwe elementenverharding. Tevens wordt er een nieuw voetpad, parkeervakken en groenstroken 
aangelegd. Daarnaast vinden er ook werkzaamheden plaats aan kabels en leidingen, op zowel 
gemeentelijk- als particulier terrein. 
 
Wat gaat er gebeuren:   
De werkzaamheden aan de weg zullen worden uitgevoerd door Hoornstra Infrabouw uit Doesburg.  
Zij zullen u nog nader informeren over de exacte startdatum en bereikbaarheid van uw woning tijdens de 
periode van uitvoering. Voorafgaand aan deze activiteiten vinden er werkzaamheden plaats aan kabels en 
leidingen (water). Deze werkzaamheden worden in opdracht van de netbeheerder Vitens uitgevoerd door A. 
HAK. Deze werkzaamheden vinden deels op gemeente-, maar ook op particulier terrein plaats. Met 
betrekking tot werkzaamheden op particulier terrein wordt u door Vitens nog nader geïnformeerd.  
 
De werkzaamheden aan kabels en leidingen zullen starten in week 40 (1 – 5 oktober 2018).  
In week 38 (17 – 21 september 2018) zullen de voorbereidende werkzaamheden hiervoor worden opgestart. 
Concreet betekent dat vanaf de aansluiting met de Berghseweg tot aan huisnummer 42 de oostelijke 
wegberm (zijde met de even huisnummers), en de aansluiting met de Berghseweg zelf zal worden 
opgebroken. Uw woning/perceel blijft in ieder geval te voet altijd bereikbaar. T.b.v. de bereikbaarheid van de 
parkeerplaats nabij het Dorpshuus/sportcomplex wordt aan de Berghseweg een tijdelijke doorgang voor 
autoverkeer gemaakt.  
 
In het kader van bereikbaarheid van o.a. de aanliggende woningen, het kerkgebouw en de school wordt het 
werk in 3 fasen opgedeeld, namelijk: 
 
Fase 1: vanaf Berghseweg tot aan Hoofdstraat huisnr. 42;  
Fase 2: vanaf huisnr. 42 tot en met de t-splitsing Achter de Molen; 
Fase 3: vanaf kruising Achter de Molen tot aan de t-splitsing Varsselderseweg; 
 
Uiteraard krijgt u bericht wanneer de werkzaamheden in de volgende fase zullen starten. 
 

Bezoekadres: 

Staringstraat 25, Gendringen 

Postbus 42 

7080 AA Gendringen 

Telefoon: (0315) 292 292 

Fax: (0315) 292 293 

E-mail:  info@oude-ijsselstreek.nl 

Internet:  www.oude-ijsselstreek.nl 

 



 
 
 
Om voldoende werkruimte te hebben verzoek ik u dringend om overhangend groen (hagen en struiken) 
welke over de erfgrenzen met de gemeente heen hangen z.s.m. te verwijderen of op te snoeien zodat deze 
geen belemmering vormen voor de werkzaamheden. Daarnaast verzoek ik u uw auto zoveel als mogelijk op 
eigen terrein en/of op parkeerplaatsen in de omgeving te parkeren en de rijbaan van de Hoofdstraat vrij te 
houden zodat (werk)verkeer kan passeren en de doorgang niet geblokkeerd wordt.  
 
Tot slot verzoek ik u uw vuilcontainer ten tijde van de werkzaamheden buiten het werkvak op een voor de 
vuilniswagen bereikbare plaats aan te bieden.  
 
Uiteraard gaan de werkzaamheden voor verkeershinder en enige overlast zorgen. Dit is helaas niet te 
voorkomen en wij vragen hiervoor uw begrip. Uiteraard zullen alle partijen hun best doen deze te beperken 
daar waar mogelijk. De planning is dat alle werkzaamheden medio mei 2019 gereed zijn (onder voorbehoud 
van onvoorziene zaken en weersomstandigheden).  
 
Meer informatie 
Mocht u vragen hebben over de inhoud van deze brief of de uit te voeren werkzaamheden, dan kunt u 
contact opnemen met Dennis Schilderinck (projectleider) en Frank ten Brinke (toezichthouder), beiden te 
bereiken via telefoonnummer (0315) 292 292 of via het e-mailadres d.schilderinck@oude-ijsselstreek.nl 
 
Namens burgemeester en wethouders, 
met vriendelijke groet, 
 
 
D. Schilderinck (projectleider) 


