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WERKZAAMHEDEN AAN DE SOERENSEWEG IN APELDOORN 

In opdracht van Gemeente Apeldoorn starten wij, Dostal Wegenbouw, met de werkzaamheden aan de 
Soerenseweg. De asfaltdeklaag wordt vernieuwd tussen de J.C. Wilslaan en de Juniperlaan. Verder 
worden er drempels aangelegd om de snelheid van auto's te verlagen en veiligheid voor fietsers te 
verhogen. De rode lijn in de kaart geeft aan waar er gewerkt wordt. De gemeente heeft u in april jl. over 
deze werkzaamheden voor geïnformeerd. 

 
Wanneer? 
Vanaf maandag 31 oktober 2022 wordt er aan de weg gewerkt. Het werk neemt ongeveer vier weken in 
beslag . We verwachten dat de weg op zaterdag 26 november open is voor het verkeer.  
 
Uw bereikbaarheid 
Tijdens de werkzaamheden is het gemarkeerde deel van de Soerenseweg afgesloten voor doorgaand 
verkeer. Aanwonenden kunnen hun perceel per auto bereiken met enige hinder. De woning is altijd te 
voet en per fiets bereikbaar. Voor het overige verkeer wordt een omleidingsroute aangegeven met 
bebording.  
 
Voor aanwonenden Op woensdag 2 november, dinsdag 8 november en woensdag 9 november 2022 is 
de weg én uw perceel niet bereikbaar.  De oude asfaltdeklaag wordt weggefreesd en de nieuwe deklaag 
aangebracht. Autoverkeer is op deze dagen niet mogelijk en uw perceel niet bereikbaar. Wij adviseren 
om uw auto buiten het werkgebied te parkeren. 

 
Veiligheid 
Werken aan de weg brengt helaas ongemak met zich mee. Dostal doet er alles aan de overlast tot een 
minimum te beperken. Uiteraard wordt aan uw en onze veiligheid gedacht, daarom plaatsen wij 
waarschuwingen, omleidingen en afzettingen. Neemt u deze in acht, het is voor ieders veiligheid. 
 
Afvalinzameling 
Uw afval wordt ingezameld volgens het normale schema. U plaatst uw container daar waar de 
vuilniswagen kan komen.   
 
Contact   
Voor vragen of voor meer informatie over de werkzaamheden kunt onze uitvoerder Henk de Bruin 
persoonlijk benaderen. Hij is bereikbaar op 06-10 04 89 15 of per e-mail: h.debruin@dostal.nl. 
Namens Gemeente Apeldoorn is René Gotink uw contactpersoon. U kunt hem bereiken via e-mail: 
r.gotink@apeldoorn.nl.  

 

WIJ DANKEN U ALVAST HARTELIJK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING! 
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