
 

      Raalte, 27 juli 2022 
 

Aan de bewoners van de Hoofdweg en Kervelplein te Westerhaar-Vriezenveensewijk 

 
Beste bewoner(s), 
 

Dinsdag 23 augustus  a.s. wordt gestart met de 1e fase reconstructie Hoofdweg – 
Kervelplein in Westerhaar – Vriezenveensewijk. 
 

Vanaf de kruising Leidijk tot aan het Kervelplein zal de Hoofdweg afgesloten zijn voor 
verkeer. Zie voor fase 1 en de overige fasering de bijgevoegde bijlage. 
Vanaf dat moment is uw woning niet bereikbaar voor motorvoertuigen en fietsers. 

Wel zal uw woning bereikbaar blijven voor voetgangers, zij kunnen gebruik maken 
van de kunststof rijplaten. 
 

Wij vragen uw medewerking door: 
-  Vanaf dinsdag 23 augustus 7.00 uur 2022 geen motorvoertuigen meer bij huis 

te parkeren in deze 1e fase maar elders in de wijk gedurende de 
werkzaamheden.  

- Voor de werkzaamheden zijn we ruimte nodig, daarom het verzoek om de 

aanrijroutes vrij te houden van (geparkeerde) voertuigen. 
- De afzettingen en hekken te laten te laten staan, ze staan er voor uw 

veiligheid en de overige inwoners van het dorp.  

 
De  werkzaamheden voor deze fase zullen ongeveer 2 maanden duren. Echter, de 
werkzaamheden zijn weersafhankelijk. Ook worden er werkzaamheden in de 

ondergrond verricht, dit wil nog wel eens een verrassing opleveren. Daarom is het 
mogelijk dat de werkzaamheden later worden afgerond.  
 

Indien u van de werkzaamheden onoverkomelijke problemen ondervindt of nog 
vragen heeft naar aanleiding van deze brief, verzoeken wij u contact op te nemen op 
werkdagen tussen 8.00 en 16.30 uur met één van onderstaande personen: 

Roy Hogeman uitvoerder Reko Raalte   06-18484475 
Kieran ten Brinke opzichter gemeente Twenterand   06 82968702 of 

k.tenbrinke@twenterand.nl 
 
Op de website van de gemeente Twenterand https://www.twenterand.nl/werken-

aan-de-weg vindt u tekeningen, planning, fasering en omleidingstekeningen.  
 
Tijdens de uitvoering wordt gebruik gemaakt van de BouwApp, hierin worden alle 

actuele ontwikkelingen gemeld. Bijvoorbeeld actuele afsluitingen, aanpassingen 

Grondverzet- en Wegenbouwbedrijf Reko BV 
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Tel.: 0572 – 351962 

www.reko-raalte.nl 
 

mailto:k.tenbrinke@twenterand
https://www.twenterand.nl/werken-aan-de-weg
https://www.twenterand.nl/werken-aan-de-weg


omleidingen, start volgende fase ect. U kunt via onderstaande QR-code de BouwApp 

installeren.  

 
 
 

Heeft u geen mobiel dat wordt u verzocht om uw mailadres door te geven zodat we 
u per mail kunnen informeren: p.linthorst@twenterand.nl 
 

 
 
Wij vertrouwen erop dat een en ander voorspoedig zal verlopen. 

 
Bij voorbaat dank voor uw medewerking. 
 

Met vriendelijke groet, 
REKO Grondverzet en Wegenbouwbedrijf BV 
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