Aan de bewoners, bedrijven en instellingen van het Wezenland en de Keizer Karellaan

Definitief ontwerp weginrichting Wezenland en Keizer Karellaan
Inloopavond
Op 9 oktober 2018 was de inloopavond over het ontwerp voor de weginrichting van het Wezenland en
de Keizer Karellaan. U kon zien hoe uw straat er straks uit komt te zien. Beide wegen zijn aan
onderhoud toe. Het asfalt is versleten en de bestrating van het fietspad is slecht.
Definitief ontwerp
Tijdens en na de inloopavond hebben wij meerdere reacties ontvangen op het ontwerp. Mede op
basis van uw inbreng hebben wij het voorlopig ontwerp daarom op een aantal punten aangepast. Zo
worden er 2 extra verkeersplateaus en een extra ontsluiting van de parallelweg aangelegd en worden
alle verkeersplateaus steiler uitgevoerd waardoor het verkeer meer wordt afgeremd. Ook is het nu
definitief dat er een rotonde komt bij het kruispunt met de Karel de Grotelaan en de nieuwe weg naar
Steenbrugge. Ook deze maatregel zorgt ervoor dat het verkeer wordt gedwongen snelheid te
minderen.
Het definitief ontwerp en de veel gestelde vragen met antwoorden zijn in te zien op de site
www.deventer.nl/wezenland of www.deventer.nl/keizerkarellaan. Bent u niet in de gelegenheid om het
ontwerp online te bekijken? Er ligt vanaf 6 maart ook een papieren exemplaar in de aula van het
Kindcentrum Kei13 (Wezenland 582) en in de bibliotheek (Graaf Florisstraat 3).
Hoe verder?
Het definitief ontwerp wordt verder uitgewerkt en de gemeente selecteert een aannemer die het werk
gaat uitvoeren. De aannemer start voor de zomer met de werkzaamheden. De werkzaamheden
vinden gefaseerd plaats, zodat de overlast beperkt wordt. Uiteraard hoort u voor de start van de
werkzaamheden hier meer over via een huis aan huis bericht.
Kapwerkzaamheden
Vooruitlopend op de werkzaamheden van de aannemer worden volgende week 23 bomen gekapt
langs beide wegen. Een groot deel van deze bomen zijn van slechte kwaliteit en worden vervangen
door nieuwe bomen. Een aantal bomen nabij de kruising Karel de Grotelaan wordt gekapt voor de
aanleg van de nieuwe rotonde. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken worden de
kapwerkzaamheden buiten de spitstijden uitgevoerd en wordt er met verkeersregelaars gewerkt.
Vragen?
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Maddie Leerkes. Per e-mail:
m.leerkes@deventer.nl of via telefoonnummer 14 0570.
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