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Onderwerp: Reconstructie Hoofdweg - Kervelplein 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Met deze brief willen wij u informeren over de voortgang en werkzaamheden van het project 
Reconstructie Hoofdweg – Kervelplein te Westerhaar-Vriezenveensewijk. 
 
De aanbesteding van het project is afgerond. De firma Reko Raalte is het werk gegund. Ze zijn 
gestart met de voorbereiding van dit project. 
 
De verwachting is om na de bouwvakantie te beginnen met de werkzaamheden. Dit zal zijn op 
dinsdag 23 augustus a.s.. De eerste fase van het project ligt tussen de kruising Leidijk tot aan het 
Kervelplein.  
 
Reko Raalte informeert u voor de vakantie over de planning en de fasering van de werkzaamheden.  
 
Voor het begin van de werkzaamheden voert RW Advies B.V. uit Hardenberg een bouwkundige 
inspectie aan uw woning of bedrijfspand uit. Dit wordt gedaan om mogelijke schades ontstaan tijdens 
de uitvoering van de werkzaamheden door het project Hoofdweg – Kervelplein in beeld te krijgen. 
 
U krijgt van RW Advies B.V. een aparte brief om de inspectiewerkzaamheden in te plannen. Heeft u 
vragen over deze brief dan kunt u contact opnemen met Peter Linthorst van de gemeente 
Twenterand. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0546 – 840815 (tijdens kantooruren) of per e-mail 
p.linthorst@twenterand.nl. 
 
 
In de bijlage vindt u het ontwerp van het project. Het gaat hier om een kleinere tekening, deze 
tekening is NIET op schaal.  
 
Met vriendelijke groet, 
Namens burgemeester en wethouders van Twenterand, 
P. (Peter) Linthorst 
Directievoerder civieltechnische werken, Team Realisatie 
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