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Als u reageert datum en kenmerk van deze brief vermelden 
 
 
 
 
 

 

Beste mevrouw, meneer, 
 
In oktober vorig jaar informeerden we u voor het laatst over de geplande asfaltwerkzaamheden in uw 
straat. Inmiddels is de aannemer bekend en kunnen we starten met de uitvoering. 
 
Planning en bereikbaarheid  
Op maandag 16 mei 2022 start aannemer Dostal Wegenbouw uit Vorden met de werkzaamheden. De 
werkzaamheden voeren we gefaseerd uit. De fasering en de globale planning per fase ziet u in 
onderstaand overzichtskaartje. 
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Als u reageert datum en kenmerk van deze brief vermelden    
 

 
Tijdens de werkzaamheden kunt u uw woning te voet of met de fiets altijd bereiken. Het kan wel zijn dat u 
uw auto tijdens de werkzaamheden verderop in de straat of in aanliggende straten moet parkeren.  
De aannemer houdt u tijdens de uitvoering verder op de hoogte over de planning, fasering en 
bereikbaarheid.  
 
Afvalcontainer  
Wij vragen u uw afvalcontainer op de ophaaldag vóór 07:00 uur in de voor u de meest dichtbij zijnde 
aanliggende straat of verderop in de straat te plaatsen, zodat uw container geleegd wordt. Als uw straat 
weer voor het verkeer is vrijgegeven, dan kunt u uw container weer aanbieden op het voor u bekende 
aanbiedpunt. Zodra de straat waaraan u woont aan de beurt is wordt u hierover door de aannemer verder 
geïnformeerd.  
 
Contactpersonen  
Esther Denneboom is vanuit aannemer Dostal uw omgevingsmanager. Een week voordat de 
werkzaamheden starten ontvangt u van Dostal een brief met meer informatie over de planning, fasering 
en bereikbaarheid. Bij vragen is Esther bereikbaar op 06-48421982 of e.denneboom@dostal.nl.  
 
Sander Baan is projectleider van de gemeente Apeldoorn. Hij is bereikbaar via 06-51552232 of 
s.baan@apeldoorn.nl .  
 
Paul Burgers is als directievoerder van de gemeente Apeldoorn verantwoordelijk voor het toezicht op de 
uitvoering. Hij is bereikbaar via 06-46000818 of p.burgers@apeldoorn.nl  
 
Wij doen onze uiterste best om de overlast, als gevolg van de werkzaamheden, zoveel mogelijk te 
beperken. Als dit pand niet uw eigendom is, vragen wij u om de eigena(a)r(en) over het bovenstaande te 
informeren.  
 
 
Met vriendelijke groet,   
namens burgemeester en wethouders van Apeldoorn, 
 
 
 
 
 
Sander Baan 
Projectleider  
Afdeling Ruimtelijk Ontwerp en Realisatie (ROR) 
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