Rioolvervanging en herstraten
Oranjebuurt
Woensdag 13 juni a.s. starten wij met de werkzaamheden aan de St. Annabrinkstraat fase 5a te Delden.
Dit heeft consequenties voor uw bereikbaarheid. In deze brief brengen wij u op de hoogte over wat dit
precies in houdt.

St. Annabrinkstraat fase 5a
Zoals gezegd starten wij woensdag 13 juni met de werkzaamheden aan de St. Annabrinkstraat. Dit
betekent dat de bestrating in de rijbaan van St. Annabrinkstraat fase 5a nabij het spoor wordt verwijderd.
Omdat de werkzaamheden direct naast de spoorweg plaats vindt, zijn deze nauwkeurig met ProRail
afgestemd. Tijdens deze afstemming kwam naar voren dat de werkzaamheden tijdens een
buitendienststelling van ProRail moet worden uitgevoerd. Een buitendienststelling houdt in dat het
treinverkeer stil ligt zodat de werkzaamheden veilig kunnen worden uitgevoerd. De buitendienststelling
worden veelal tijdens de nachtelijk uren geplant en dat is dan ook nu het geval. De komende periode
zijn
twee
buitendienststellingen
geplant waarin wij werkzaamheden
uitvoeren namelijk in de nacht van 13
op 14 juni en in de nacht van 20 op
21 juni. De werkzaamheden zullen
rond 01:00 uur worden opgestart en
rond 07:00 uur worden afgerond. Na
afronding
zullen
de
reguliere
werkzaamheden in de Oranjebuurt
gewoon weer worden opgestart.
Wij beseffen ons dat werken tijdens
de nachtelijke uren overlast voor u
oplevert in de buurt. Wij zijn echter
genoodzaakt de werkzaamheden
tijdens de buitendienststelling van
ProRail uit te voeren. Wij hopen
daarom op uw begrip. Hiernaast in
figuur 1 is het werkgebied tijdens de
buitendienststelling rood omcirkeld.

Figuur 1, in het rood omcirkelde gebied is het desbetreffende werkgebied tijdens de
buitendienststelling weergegeven.
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Planning
De
spoorwegovergang
wordt
woensdagavond 13 juni afgesloten.
Alle
werkzaamheden nabij
de
spoorwegovergang worden tijdens de
twee buitendienststellingen afgerond.
De kruising St. Annabrinkstraat en de
Willem Alexanderweg worden tijdens
reguliere
werktijden
uitgevoerd.
Maandag 18 juni wordt de bestrating in
de rijbaan opgebroken. De Willem
Alexanderweg
wordt
dan
ook
afgesloten voor doorgaand rijverkeer.
De voetpaden blijven in iedergeval
gehandhaafd totdat de nieuwe
bestrating
wordt
aangebracht.
Volgends onze planning zijn de
werkzaamheden 29 juni afgerond
waarna de spoorwegovergang en de
kruising ook weer worden opengesteld
voor doorgaand rijverkeer.

Figuur 2, in het rood gearceerde gebied vinden werkzaamheden plaatst in
de periode 13-29 juni 2018

Vragen/klachten/opmerkingen
U kunt de voortgang van de werkzaamheden straks buiten en via de informatiekanalen volgen. Heeft u
vragen, neem dan contact op met Wegenbouw Lansink. Dit kan heel eenvoudig, op de volgende
manieren:
• Met omgevingsmanager Chris Kraesgenberg kunt u een afspraak maken om zaken als
bereikbaarheid en omleidingsroutes te bespreken. Hij is bereikbaar op: 06 – 11 48 15 48;
• Tijdens de hele uitvoeringsperiode kunt u contact opnemen met de uitvoerder, Geerhard Roessink.
Hij is dagelijks op het werk aanwezig. Hij is bereikbaar op: 06 – 30 85 23 41;
• Natuurlijk kunt u ook onze medewerkers aanspreken als zij in uw straat aan
het werk zijn;
• Mail naar oranjebuurt@lansink-wegenbouw.nl. Wij nemen, indien gevraagd,
contact met u op;
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