Nieuwsbrief
Onderhoud Oerdijk
De firma Lansink Wegenbouw BV uit Saasveld, gaat in opdracht van de gemeente Deventer werkzaamheden
uitvoeren bij u in de buurt. We starten dinsdag 7 april met onze werkzaamheden en zullen het project naar verwachting
medio juli 2021 afronden. In deze brief vertellen wij u hier graag meer over.

Wat gaat er gebeuren
We starten op dinsdag 6 april ter hoogte van de brug, de kruising Oerdijk – Kanaaldijk West. Het verkeer komend
vanaf de N348 kan gedurende de werkzaamheden geen gebruik maken van de Oerdijk. De kruising van de
Horsterhoekweg/Groot Wielens met de Oerdijk blijft intact. Hierdoor is het voor bestemmingsverkeer altijd mogelijk
de wijk te bereiken. In figuur 1 is globaal de fasering van onze werkzaamheden weergegeven. Uiteraard kunnen
weersinvloeden invloed hebben op onze planning.
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Figuur 1. Werkgebied

Wat betekent dit voor u?
Grenst uw woning aan een werkvak, dan zult u enige overlast ondervinden. Dit kunnen wij helaas niet voorkomen.
We doen ons uiterste best om dit tot een minimum te beperken. Dit betekent dat u tijdens werkzaamheden soms niet
met de auto bij uw woning kunt komen. We verzoeken u daarom tijdens deze fase uw auto elders te parkeren.

Vragen/klachten/opmerkingen
U kunt de voortgang van de werkzaamheden straks buiten en via de informatiekanalen volgen. Heeft u nog vragen,
neem dan contact op met Wegenbouw Lansink of eventueel met de gemeente.
Dit kan heel eenvoudig:
• U kunt contact opnemen met de uitvoerder van Wegenbouw Lansink BV, Tom Leferink, hij is te bereiken op: 06–
53 87 41 06;
• Ook door het Coronavirus ontstaan er vragen. De gezondheid van onze medewerkers en natuurlijk ook die van u
als aanwonende, staat altijd voorop. Daarom worden de richtlijnen van de overheid en het RIVM nauwlettend
gevolgd en opgevolgd. Onze werkzaamheden gaan tot op heden nog gewoon door, maar ook wij hebben
maatregelen getroffen om de veiligheid en gezondheid van iedereen te waarborgen. Wij willen u vragen om fysiek
contact met onze medewerkers zoveel mogelijk te beperken door digitaal contact of te telefoneren; en de richtlijnen
van het RIVM op te volgen.
• Op de website van de gemeente Deventer www.deventer.nl/oerdijk wordt de meest actuele informatie over het
project opgenomen. Checkt u regelmatig de website, dan blijft u op de hoogte.

Veel gestelde vragen
Wanneer wordt er gewerkt?
Er wordt van maandag tot en met vrijdag gewerkt, van 7.00 tot 18.00 uur. In het weekend en op nationale feestdagen
liggen de werkzaamheden stil.
Kunnen de hulpdiensten mij nog wel bereiken?
Uw veiligheid staat voorop! Alle panden blijven daarom altijd bereikbaar voor politie, brandweer en ambulance. De
brandweer houdt ook toegang tot hulpmiddelen als bluskranen en riolering. Wij infomeren de hulpdiensten over onze
werkzaamheden en de daarbij behorende wegafzettingen en verkeersmaatregelen.
Afvalcontainers
Tijdens de werkzaamheden is het belangrijk dat u uw afvalcontainer aanbiedt aan de uiteinden van de afzetting op
een plek waar de vuilnisdienst deze kan legen. Indien nodig kunnen wij u hierbij assisteren, geef dit gerust aan bij
onze uitvoerder via t.leferink@lansink-wegenbouw.nl of telefonisch via 06-53 87 41 06.

