Start werkzaamheden Deltalaan
Vanaf 26 juni start aannemer Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek b.v. met de werkzaamheden
voor het verbeteren van de Deltalaan. Het gedeelte vanaf de Amstellaan tot aan het Deltaplein is al
eerder opgeknapt. Ook een deel van de Biesboschlaan, aansluitend aan de Deltalaan tot de
Beerzestraat, wordt opgeknapt.
Planning en bereikbaarheid
De werkzaamheden duren naar verwachting 4 maanden, dus tot eind oktober. Er wordt steeds een
klein deel van de weg aangepakt waarbij de aannemer werkt vanaf het Deltaplein richting de
Biesboschlaan. (kaartje op achterzijde van deze brief)
Auto- en fietsverkeer:

Met korte omleidingen blijft de wijk voor auto’s en fietsers toegankelijk.

Voetgangers:

Voor voetgangers is het mogelijk langs de werkzaamheden te lopen.

Lijnbus 2:

De lijnbus heeft tijdens de werkzaamheden een aangepaste route de
bushaltes Douwelerwetering en Biesboschlaan komen in deze periode te
vervallen. Het winkelcentrum (halte Deltaplein), blijft bereikbaar met de
lijnbus.

Woningen:

Blijven bereikbaar voor voetgangers en met de fiets aan de hand.

Parkeren:

Om te kunnen parkeren zult u wanneer er bij u voor de deur gewerkt wordt
de auto verderop moeten wegzetten. Let erop dat u met uw auto de
toegankelijkheid van de werkzaamheden niet hindert en niet parkeert voor
bouwhekken.

Waterbedrijf Vitens:

Gaat ook werkzaamheden uitvoeren, hierdoor kan het voorkomen dat u
korte tijd geen water heeft. U wordt hierover met een briefje in uw
brievenbus vooraf geïnformeerd.

De aannemer doet er alles aan om de hinder en overlast zoveel mogelijk te beperken, maar kan het
niet geheel voorkomen, hij vraagt hiervoor om uw begrip.
Ontwerp
De ontwerptekeningen zijn tijdens een inloopavond begin februari getoond en zijn nog steeds terug te
vinden op www.rivierenwijkdeventer.nl/straataanpak.
Contact
De aannemer geeft met borden aan wanneer er met welk deel van de Deltalaan wordt gestart, direct
aanwonenden ontvangen bericht in hun brievenbus. Heeft u nog verdere vragen? Kijk dan op de
website www.rivierenwijkdeventer.nl/straataanpak voor de veel gestelde vragen. Staat uw vraag er
niet bij? Stuur dan een mail aan Mariska Herrigel, projectleider voor dit project:
m.herrigel@deventer.nl of bel: 0570-693151
Deventer, 19 juni 2017

Rood-blauwe lijn geeft aan waar werkzaamheden gaan plaatvinden (in fases)

