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Voortgang aanleg fietspad Heerenweg

Beste heer/mevrouw,

Vorig jaar bent u voor het laatst geïnformeerd over de voortgang van het fietspad Heerenweg. Aangezien

dit enige tijd geleden is en er enkele wijzigingen zijn, brengen wij u graag met deze brief opnieuw op de
hoogte.

Medewerking van grondeigenaren voor aanleg fietspad
Vorig jaar heeft de gemeente de grondaankoopgesprekken met de grondeigenaren hervat. Het is

belangrijk om d¡t zorgvuldig te doen, maar hierdoor nam het meer tijd in beslag dan vooraf was

ingeschat.

Alle grondeigenaren hebben inmiddels aangegeven medewerking te w¡llen verlenen. Er worden nog een

aantal zaken uitgezocht en afgestemd met de individuele grondeigenaren, het waterschap, Landschap

Overijssel en de provincie. Hierdoor kunnen er nog een aantal kleine aanpassingen nodig zijn.

Ook onderhoud aan asfalt van de Heerenweg nemen we mee
Gebleken is dat de rijbaan van de Heerenweg ook aan onderhoud toe is. De gemeente heeft daarom het
asfaltonderhoud aan de Heerenweg ook toegevoegd aan het project. Het asfaltonderhoud betreft het
tracé tussen de Koedrift en de gemeentegrens met Hardenberg.

Planning aanleg fietspad
De komende periode stemmen wij de laatste zaken af met de betrokkenen. Daarna vragen wij zo

spoedig mogelijk de benodigde vergunningen aan en besteden wij het werk aan. De verwachting is dat
de werkzaamheden voor het fietspad eind 2022 kunnen starten. ln het voorjaar van 2023 verwachten wij

het asfaltonderhoud aan de Heerenweg afte ronden.

Wanneer de uitvoering van start gaat wordt u door de aannemer geïnformeerd over de daadwerkelijke
planning en fasering van de werkzaamheden.
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Op de hooçe blijvcn van de voortgang?
Op de gemeentelijke website vindt u de laatste informatie over de aanleg van het fietspad. U leest het op
www.staphorst.nl/projecten onder het kopje'fietspad Heerenweg.

Þlceft u vragen?

Neem dan gerust contact op met Henk Uitslag via het telefoonnummer 0522 - 4675 37 of via het e-
mailadres h.uitslag@staphorst.nl

Met ndelijk groet,

Bu en wethouders van Staphorst
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