
Beoogde planning werkzaamheden Hamseweg
Update 9-6-2021:

o Fase 4, Hamseweg tussen De Koop en inrit Boni
Riolering gereed, rijbaan wordt tot en met de puinfundering aangebracht en uiterlijk op 
maandag 14 juni 7.00 uur wordt dit wegvak vrijgegeven.

0 Fase 5, Hamseweg vanaf inrit Boni tot en met inrit Hamseweg 37.
Maandag14 juni start opbreken rijbaan. Aansluitend aanleg riolering.
Verwachte aanlegtijd riolering is 4 weken.

Aanleg definitieve bestratingen rijbaan.

o Maandag 14 juni start aanleg definitive bestrating rijweg vanaf kruising 
Hamseweg-Molenstraat richting Schothorsterlaan.

o Na gereed komen riolering fase 5 aanleg definitieve bestrating in fase 4&5
Prognose week 28-29-30

o Week 29 en 30 aanleg definitieve bestrating rijbaan en asfaltwerkzaamheden 
fietspad en rijbaan tussen Schothorsterlaan en Elly Takmastraat.

Tijdens de bestratingswerkzaamheden zal op het moment dat  daadwerkelijk de 
verharding voor uw deur aanbrengen er een korte periode zijn (2 a 3 dagen) dat u niet 
voor uw woning kan komen.

Bereikbaarheid:
0 week 24-27: 

De woningen en winkels tussen de Molenweg en Inrit Boni zijn bereikbaar via De Koop
De Woningen tussen de Molenstraat en de Schothorsterlaan zijn eerst bereikbaar 
vanaf de kant Maatweg, zodra de bestrating voor de deur is aangelegd zijn deze 
woningen bereikbaar vanaf de Molenstraat
De Schothorsterlaan blijft in deze weken bereikbaar vanaf de kant Maatweg.

o week 28-30
Bestratingswerkzaamheden fase 4&5 woningen zijn in eerste instantie via de Koop 
bereikbaar
Hamseweg thv Elly Takmastraat en Schothorsterlaan afgesloten. 
Schothorsterlaan tot 16 juli bereikbaar vanaf kant Maatweg. Van af 16 juli t/m 30 juli 
bereikbaar via doorsteek Bovenkruier naar P-plaats Schothorsterlaan

Vervolg werkzaamheden na zomervakantie op 23-augustus 2021:

• Fase 6 , Vanaf Hamseweg 36-37
Nadere informatie over de werkzaamheden volgt binnenkort

Gedurende het project houden wij u op de hoogte over het exacte verloop 
van de werkzaamheden
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