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Onderwerp: Reconstructie Vriezendijk, Den Ham 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
 
Met deze brief willen wij u informeren over de werkzaamheden van het project “Reconstructie 
Vriezendijk” te Den Ham.  
 
Het werk is aan de firma Lansink Wegenbouw BV uit Saasveld gegund. Ze zijn reeds gestart met de 
voorbereiding van dit project.  
 
Planning: 
De uitvoering start na de bouwvakvakantie op dinsdag 23 augustus a.s. De eerste fase (fase A) van 
het project ligt tussen de rotonde Marleseweg en voorbij de Schapendijk. De inrit van de Vriezendijk 1 
is nog bereikbaar. De aansluiting van de Schapendijk en de Kottergoren op de Vriezendijk worden 
dan afgesloten voor al het motorisch verkeer. Het fietspad is wel bereikbaar. De volgende fases 
worden later gecommuniceerd.  
 
Communicatie 
Op de website van de gemeente Twenterand kunt u via Reconstructie Vriezendijk te Den Ham | 
Twenterand  de tekeningen inzien. In samenwerking met Lansink Wegenbouw BV heeft de gemeente 
Twenterand een app laten samenstellen waarin de actuele informatie van dit project wordt vermeld. U 
kunt hier bijvoorbeeld de actuele planning vinden, welk deel is of wordt afgesloten. Ook omleidingen 
voor het doorgaand verkeer kunt u hier vinden. U kunt via de QR-code op de achterzijde van deze 
brief inloggen op de BouwApp. 
 
 

https://www.twenterand.nl/reconstructie-vriezendijk-te-den-ham
https://www.twenterand.nl/reconstructie-vriezendijk-te-den-ham


 
   

 
 
De werkzaamheden worden vanuit de gemeente Twenterand begeleidt door Arjan Busscher. Heeft u 
vragen over de planning, werkzaamheden of bereikbaarheid dan kunt u contact met hem opnemen: 
a.busscher@twenterand.nl of 06 – 1139 6621 (tijdens kantooruren).  
 
Er van uitgaande u voldoende te hebben geïnformeerd.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens burgemeester en wethouders van Twenterand, 
P. (Peter) Linthorst 
Team Realisatie 
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