Adressen, zie documenten, zaak.

Postadres Postbus 500
7770 BA Hardenberg
Bezoekadres Stephanuspark 1
7772 HZ Hardenberg
Internet www.hardenberg.nl
Telefoon 14 0523

Uw kenmerk
Zaaknummer

109943

Behandeld door:

Leon Verkuijlen

Onderwerp

Onderhoudswerkzaamheden Gramsbergerweg en Hardenbergerweg

Hardenberg, 8 oktober 2020

Beste bewoner(s),
De komende periode voert de gemeente Hardenberg samen met NTP onderhoudswerkzaamheden uit
aan de Gramsbergerweg en de Hardenbergweg. Dit gaat om de locaties zoals weergegeven in onderstaande afbeelding.

Onderhoudswerkzaamheden Gramsbergerweg en Hardenbergerweg
De deklagen van de Gramsbergerweg en de Hardenbergerweg zijn aan vervanging toe. Op verschillende
plekken is sprake van asfaltschade. Deze schades worden gerepareerd en de rijbaan wordt voorzien van
een nieuwe asfaltlaag.

Verkeersmaatregelen
Tegelijk met het uitvoeren van het groot onderhoud wil gemeente Hardenberg de verkeersveiligheid van
de beide wegen verbeteren. Daarvoor brengen we o.a. middengeleiders aan en verbeteren we de
bestaande oversteekplaatsen voor fietsers/voetgangers o.a. ten plaatse van de kruispunten. Ook zijn
aanpassingen aan kruispunten.
Vervanging van de verkeersregelinstallatie
De bestaande verkeersregelinstallatie (VRI) op het kruispunt van de Hardenbergerweg en de (oostelijke)
Flora-laan / Geugjesdijk t.h.v. Zaal Mulder, zal in zijn geheel worden vervangen.
Vervolg
U kunt de werkzaamheden en de voortgang inzien op www.ntp.nl//projecten/Groot-Onderhoud-Hardenberg. Via de QR-code onder aan deze brief komt u direct op onze projectpagina.
De werkzaamheden zullen plaatsvinden vanaf week 45 en lopen t/m week 52.
Wij gaan de werkzaamheden gefaseerd uitvoeren.
Vragen?
Mocht u vragen hebben omtrent bovenstaande punten dan kunt u contact opnemen met onze
projectleider Leon Verkuijlen van de afdeling Openbaar Gebied.
Hij is telefonisch bereikbaar (06-21194374) en/of per mail leon.verkuijlen@hardenberg.nl.
Mogelijk heeft u vragen welke direct betrekking hebben op de wijze van uitvoering.
Wij willen u vriendelijk verzoeken deze vragen voor woensdag 21 oktober 2020 aan ons door te geven.
Voor overige vragen zijn wij uiteraard ook daarna via de mail bereikbaar.

Met vriendelijke groet,
Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg,

L.J. Luijben,
Teamleider OG-Infrastructuur, gebouwen en gronden
Afdeling Openbaar Gebied

Als de landelijke maatregelen rond het voorkomen van de verspreiding van het coronavirus worden aangescherpt, kunnen deze werkzaamheden vertragen. Ik hoop hiervoor op uw begrip.

