
 
 

 

 

Aan   geadresseerden 

Datum:  19 juli 2019 

Onderwerp:  Werkzaamheden tijdens de bouwvak en overige planning 

 

 

 

 

Geachte mevrouw, geachte heer,  

 

 

De werkzaamheden aan de Hooilandseweg (N363) zijn in volle gang en de eerste fase is inmiddels 

afgerond. In de bouwvak (29 juli tot en met 19 augustus) werken we verder vanaf Uithuizermeeden 

richting de N46, om alles tijdig klaar te krijgen voor de asfalteringswerkzaamheden na de bouwvak. In 

de bouwvak verandert er voor u verkeerstechnisch niets en blijft Roodeschool voor alle 

bestemmingsverkeer bereikbaar. Na de bouwvak starten we aan de andere kant van de N46.  

 

Afvalcontainers 
Tijdens de stremmingsweken voor Fase B (zie planning) kunt u uw afvalcontainers gewoon 

donderdag aan de weg zetten. Kan de vuilophaaldienst niet bij uw afvalcontainer komen om deze te 

legen, dan legen zij deze vrijdag.  

 

Bestemmingskaart Oosteinde 
Na de bouwvak starten we met de werkzaamheden in Oosteinde (Fase C). Ten behoeve van deze 

werkzaamheden komt er een nieuwe (blauwe) bestemmingskaart in omloop. Voor de inwoners van 

Oosteinde zijn twee bestemmingskaarten bij deze brief gevoegd. Deze dient u achter de voorruit van 

uw voertuig te plaatsen.  

Indien u meer exemplaren nodig heeft dan kunt u dit aangeven bij Yvonne Arnst via de mail of per 

telefoon (zie contactgegevens onderaan deze brief). Wij zorgen dan dat u tijdig extra 

bestemmingskaarten ontvangt.  

 

Vragen, tips en wensen  
Voor vragen, tips, wensen en klachten over de uitvoering kunt u zich wenden tot onze 

omgevingsmanager Yvonne Arnst en tot omgevingscoördinator en uitvoerder Rik Hoff. Rik is dagelijks 

en fulltime aanwezig en aanspreekbaar op locatie in Roodeschool. Daarnaast is er iedere 

donderdagmiddag, van 16.00 tot 17.00 uur, een inloopspreekuur in de bouwkeet in Roodeschool, 

met uitzondering van de bouwvak. U kunt daar ook terecht met uw vragen, tips, wensen en ideeën. 

Wilt u de nieuwsbrief digitaal ontvangen? Laat u ons dat dan weten door een mail met uw gegevens 

te sturen naar yarnst@syntera.nl.  
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Contactgegevens en calamiteitennummer 
Tijdens de uitvoering van het project is er ook een calamiteitennummer voor noodgevallen: 

Calamiteitennummer 050 549 40 80 (tijdens kantooruren) 

   06 22 25 79 31 (buiten kantooruren) 

Overige contactgegevens voor buiten de bouwvakperiode: 

Yvonne Arnst  06 48 76 50 84 (maandag en woensdag) yarnst@syntera.nl 

Rik Hoff  06 22 25 79 31     rik@ dewilde-wegenbouw.nl 

In de bouwvak kunt u ons bereiken via 06 22 25 79 31. 

 

Mocht u vragen, ideeën, suggesties hebben over de bereikbaarheid gedurende de uitvoering, laat het 

ons gerust weten. 

 

 

Met vriendelijke groeten 

Team De Wilde Wegenbouw B.V.  



Bijlage bij brief 19 juli 2019: bereikbaarheid en stremmingen 
 

Om veilig en efficiënt te kunnen werken, hebben wij de Hooilandseweg (N363) tot aan het eind van 

dit jaar afgesloten voor het doorgaande verkeer. Bestemmingsverkeer kan doorrijden. Waar nodig 

wordt dit begeleid door verkeersbegeleiders. Tijdens de werkzaamheden op de rijbaan, wordt de 

weg voor alle verkeer (ook de bussen) gestremd. De hulpverleningsdiensten kunnen altijd doorrijden. 

 

Fasering en planning 

De werkzaamheden worden in vier fasen uitgevoerd. De bereikbaarheid tijdens de uitvoering, een 

haalbare planning en veilige omstandigheden voor u en voor onze werknemers, zijn hierin leidend. 

Hieronder staat wanneer we waar aan het werk zijn en wat dit betekent voor de bereikbaarheid 

(onder voorbehoud van wijzigingen in de planning).  

Fase A: Kombord Uithuizermeeden tot Spoorwegovergang Roodeschool  
Deze fase is inmiddels afgerond. 
 
Fase B: Spoorwegovergang Roodeschool tot N46  
Uitvoering met bestemmingsverkeer: 11 juni 2019 - 25 augustus 2019  
Uitvoering met stremming voor alle verkeer:  
- Gedeelte Spoorwegovergang t/m kruising treinstation (nachtwerk) 15 juli - 17 juli 2019 tijdens 
buitendienststelling treinverkeer (stremmingstijden vanaf 00:00 tot 06:00 uur) 

- Gedeelte kruising treinstation tot kruising Ubbegalaan 26 augustus 2019 - 30 augustus 2019. 
Station bereikbaar via Uithuizermeeden  

- Gedeelte kruising Ubbegalaan tot N46 2 september 2019 - 6 september 2019  
Station is bereikbaar via Uithuizermeeden  
 
Fase C: Kombord Oosteinde (Spijksterweg) tot N46  
Uitvoering met bestemmingsverkeer: 20 augustus 2019 - 23 oktober 2019  
Uitvoering met stremming voor alle verkeer: 23 oktober 2019 – 1 november 2019  
 
Fase D: Aansluiting N363 met N46  
Uitvoering met bestemmingsverkeer: 14 oktober 2019 - 1 november 2019  
Uitvoering met stremming voor alle verkeer: 2 & 3 november 2019 (weekend)  


