Plaats, datum:
Haarle, 21-9-2020

Betreft:
Aanleg fietspad en bestratingswerkzaamheden De Loo / De Bente

Behandeld door:
JS/BS

E-mail / telefoonnummer
j.seigers@sallandsewegenbouw.com / 06-21882927

Geachte heer, mevrouw,
In opdracht van de gemeente Coevorden zal Sallandse Wegenbouw werkzaamheden uitvoeren op de Loo
en de Bente in Dalen. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van een nieuw fietspad van Dalen naar
Coevorden en bestratingswerkzaamheden aan De Loo en De Bente en enkele kruisingen (zie kaart 1). In
deze brief willen we u informeren over de werkzaamheden en omleidingen die plaats vinden tussen september 2020 en februari 2021.
Werkzaamheden en wegafsluitingen tot en met februari 2021
In onderstaand overzicht ziet u wat we wanneer en op welke plek gaan doen en wat dit voor u betekent.
De omleiding van de wegafsluiting kunt u bekijken op de bijgevoegde kaart.

Waar (zie kaart)

Wanneer

Wat

Wat betekent dit

Omleidingsroute

Fase 1 verhoogde
kruising De LooLooweg zuid en
rijbaan De Loo tot
huisnr. 11

28 september
Tot medio
oktober

Aanbrengen verhoogde kruising
en herstraten rijbaan

De Loo en de kruising met
de Looweg is afgesloten
voor alle verkeer de woningen blijven bereikbaar via
Dalen – per fiets ook uit
Coevorden.

Zie kaart op de achterzijde bewoners
zijn bereikbaar via
Dalen

Fase 2 aanpassingen kruisingen Looweg zuid

19 oktober
tot medio
november

Opnieuw inrichten
kruisingen en
aanbrengen
drempel

De Looweg is afgesloten
voor verkeer, bewoners
blijven grotendeels bereikbaar of kunnen in de buurt
parkeren

Fase 3 Rijbaan
vanaf De Loo nr 11
tot komgrens Dalen

Vanaf medio
oktober aansluitend op
fase 1

Herstraten rijbaan

De Loo is afgesloten
voor alle verkeer de
woningen blijven bereikbaar via Dalen of
via Coevorden per fiets
vanaf beide zijden.

De kruising De Loo Looweg is tijdelijk
weer open voor bewoners richting
Coevorden

zie kaart op achterzijde e.e.a. afhankelijk van de
locatie van de
werkzaamheden
t.o.v de woning

Fase 4 De Bente
vanaf komgrens
tot huisnr.43

Vanaf 11 januari tot medio februari

Opnieuw inrichten
van de rijbaan

De Bente wordt gefaseerd
opgebroken en dus kunnen
de bewoners niet met de
auto bij huis komen per fiets
zijn de woningen wel bereikbaar
kruising via de A37 en N34.

Zie bovenstaand

Fase 5 vrij
liggend fietspad langs het
gehele tracé

28 september
tot medio december

Het verwijderen
van het bestaande
fietspad en het
aanbrengen van
een nieuw betonnen fietspad

Weinig overlast inritten zullen bereikbaar blijven met
uitzondering tijdens het
betonstorten.

Doorgaand fietsverkeer via de omleiding voor fietsers
Woningen zijn per
fiets altijd bereikbaar

Fase 6
Werkzaamheden tussen
spoor en
verhoogde
kruising De

26 oktober tot
medio december

Werkzaamheden
aan de rijbaan en
het fietspad grenzend aan de
spoorwegovergang.

I.v.m. het werken in de nabijheid van het spoor moeten sommige werkzaamheden ‘s nachts uitgevoerd
worden

Zie kaart op achterzijde, bewoners de
Loo welke richting
Coevorden moeten
kunnen via de Looweg

Planning / Bereikbaarheid percelen:
Omdat we de aanliggende percelen zo goed mogelijk bereikbaar willen houden lukt het niet om alle
werkzaamheden uit te voeren in 2020.
We proberen uw woning zoveel mogelijk per auto bereikbaar te houden echter zullen er momenten zijn
wanneer u tijdelijk niet met de auto bereikbaar bent hierover wordt u nader geïnformeerd vlak voor de
start van de werkzaamheden voor uw woning/bedrijf.
Afvalcontainers:
U kunt uw vuilcontainer op de normale plek aan de straat zetten, mocht dit om de een of andere reden
veranderen wordt u hierover geïnformeerd.
Meer informatie:
De gemeente Coevorden heeft via de verkeerswerkgroep Dalen van enkele aanwonenden opmerkingen ontvangen, de gemeente neemt binnenkort contact op met de betreffende aanwonenden.

We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken, echter kunnen we het niet helemaal voorkomen.
We hopen dat u hiervoor begrip heeft.
Heeft u verder nog vragen dan kunt u tijdens werktijden contact opnemen met onze uitvoerder Jan
Seigers via telefoon 06-21882930 of mail j.seigers@sallandsewegenbouw.com of met Marc Pothof
van de gemeente Coevorden via telefoon 140524 of 0524-598598
MVG
Sallandse Wegenbouw
Bertil Slomp

Omleidingen
Omleiding fietsers
Omleiding auto’s

Fasering
Fase 1: aanbrengen verhoogde kruising

en rijbaan tot inrit de Loo nr. 11

Fase 2: kruisingen Looweg zuid
Fase 3: De Loo vanaf inrit nr.11 tot komgrens Dalen
Fase 4: De Bente vanaf Komgrens Dalen tot huisnr 43
Fase 5: werkzaamheden fietspad
Fase 6: werkzaamheden tussen spoor en verhoogde kruising De Loo -Looweg

