
 
 

 

Aan   geadresseerden 

Datum:  4 oktober 2019 

Onderwerp:  Aanpassing planning 

 

 

 

 

Geachte mevrouw, geachte heer,  

 

De werkzaamheden aan de Hooilandseweg (N363) zijn in Roodeschool nagenoeg afgerond. We zijn, 

zoals u ongetwijfeld heeft gemerkt,  inmiddels volop bezig in Oosteinde (Fase C, zie bijlage). Met deze 

brief informeren wij u over aanpassingen van de planning. De weekendafsluiting van de N46 wordt 

naar voren gehaald van het eerste weekend van november naar  

vrijdag 11 oktober, 19:00 uur tot zondag 13 oktober, 19:00 uur. 

We doen dit omdat de kans op beter weer (niet te koud) groter is en we de beoogde kwaliteit van 

het asfalt beter kunnen halen. 

 

Dit betekent ook dat we het asfalteren en daarmee de volledige stremming van de N363 door 

Oosteinde (Fase C) verschuiven en wel naar maandag 4 november tot en met vrijdag 8 november. 

 

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. 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.  

 

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 

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.  

mailto:yarnst@syntera.nl


Bijlage bij brief 4 oktober 2019: bereikbaarheid en stremmingen 
 

Om veilig en efficiënt te kunnen werken, hebben wij de Hooilandseweg (N363) door Oosteinde tot 

aan het eind van dit jaar afgesloten voor het doorgaande verkeer. Bestemmingsverkeer kan het dorp 

bereiken via de Radsweg en de Spijksterweg. 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:en B Kombord Uithuizermeeden tot N46  
Deze fases zijn inmiddels afgerond. 
 
Fase C: Kombord Oosteinde (Spijksterweg) tot N46  
Uitvoering met bestemmingsverkeer: 12 september 2019 – 1 december 2019  
Uitvoering met stremming voor alle verkeer: 4 november 2019 – 8 november 2019. 
 
Fase D: Aansluiting N363 met N46  
Uitvoering met bestemmingsverkeer: 14 oktober 2019 - 1 november 2019  
De stremming voor alle verkeer verschuift naar het weekend vanaf vrijdag 11 oktober, 19:00 uur tot 

zondag 13 oktober, 19:00 uur. 


