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Geachte heer,mevrouw,
Met deze nieuwsbrief ontvangt u een update over de voortgang van de werkzaamheden aan de
Soemeersingel en Koolweg.
Soemeersingel fase 1 en 2,
Net na Carnaval is BLM gestart met de werkzaamheden aan fase 1 en 2. Door de vorstperiode is
ervoor gekozen om de eerste twee fases in één keer uit te voeren. Door een goede samenwerking
met alle aanwonenden en door het samenvoegen van twee fasen zijn we erin geslaagd één week
in te lopen op de oorspronkelijke planning. Op 4 april wordt de deklaag geasfalteerd waarna
spoedig ook de belijning wordt aangebracht. Hiermee zijn fase 1 en 2 klaar voor gebruik.
Wijziging planning fase 3,4 en 5
Aanvankelijk zouden fase 3, 4 en 5 opeenvolgend worden uitgevoerd. De ervaring uit fase 1 en 2
leert dat een gecombineerde uitvoering niet tot extra hinder leidt. In overleg met de gemeente en
de omwonenden is daarom besloten om fase 3, 4 en 5 ook gecombineerd uit te voeren.
Het verschil voor u als aanwonende is dat u voor een langere periode moet rijden over de
onderbaan van funderingsmateriaal. Deze onderbaan is goed berijdbaar, volgens enkele
aanwonenden zelfs beter dan de huidige asfaltverharding.
Het voordeel van een gecombineerde uitvoering is dat de doorlooptijd van het werk aan de
Soemeersingel met in totaal ca. 3 weken afneemt. Hiermee komen we tegemoet aan het
gezamenlijke belang om zo snel mogelijk klaar te zijn.
Werkwijze fase 3, 4 en 5
Op 9 april start BLM met het opbreken van de huidige asfaltverharding voor fase 3, 4 en 5. We
doen dit vanuit Griendtsveen richting Helenaveen. Per dag vullen we de opgebroken afstand aan
met nieuw funderingsmateriaal en werken dit zo af dat dit voor aanwonenden met de auto en fiets
te berijden is. Zodra de asfalt is opgebroken en de onderbaan van funderingsmateriaal volledig is
aangebracht, wordt er geasfalteerd en aan beide zijden een betonsloof aangebracht.

Bereikbaarheid tijdens fase 3, 4 en 5
Aanwonenden van fase 1 en 2 zijn gedurende het werk aan fase 3,4 en 5 te allen tijde bereikbaar
via Griendtsveen.
Aanwonenden van fase 3,4 en 5 zijn afhankelijk van de werkzaamheden bereikbaar via
Helenaveen of Griendtsveen. BLM zal aanwonenden te zijner tijd per bewonersbrief informeren
over de bereikbaarheid van de woningen.
Nieuwsbrief per email
Wilt u deze nieuwsbrief per email ontvangen? Stuur dan een email met uw aanmelding voorzien
van naam en adres door aan c.reuls@blmwegenbouw.nl
Inloop in de keet
BLM heeft een tijdelijk onderkomen in het biologisch station van Staatsbosbeheer, Koolweg 36A.
Op dinsdagochtend van 10:00 tot 11:00 of op afspraak is er een inloopmogelijk voor nieuwsgierige
bezoekers. De koffie staat klaar!
Planning en fasering
Fase 1 en 2
19 februari – medio april
Fase 3,4 5
1 april – begin juni
Fase 6 en 7 worden aansluitend aan de
werkzaamheden van de Soemeersingel
uitgevoerd.
Tijdens de bouwvakantie (23 juli t/m 10 augustus)
zijn er geen werkzaamheden en zijn beide wegen
open en berijdbaar (over asfalt).
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