
 

       

  
 

Nieuwsbrief  

Reconstructie Vriezendijk 

In opdracht van de gemeente Twenterand gaan wij, Lansink Wegenbouw, in uw omgeving werkzaamheden uitvoeren. 

Het betreft werkzaamheden aan de Vriezendijk en het naastgelegen fietspad. In deze brief vertellen wij wat er gaat 

gebeuren. 

De werkzaamheden 
Aan de Vriezendijk worden een aantal bochten verbreedt en wordt het asfalt vervangen. Tevens worden een aantal 

kolken en inspectieputten vervangen. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren, wordt de rijbaan gefaseerd 

afgesloten. Wanneer het asfalt (gedeeltelijk) is verwijderd, gaan wij de aanpassingen aan de Vriezendijk uitvoeren. 

Naderhand worden de rijbaan en het fietspad voorzien van nieuw asfalt. De werkzaamheden starten maandag 22 

augustus 2022 en wij verwachten deze medio oktober 2022 af te ronden. Eén en ander is onder andere afhankelijk 

van de weersomstandigheden. 

 

Fasering 
Om de hinder te minimaliseren en uw bereikbaarheid zo goed mogelijk te waarborgen wordt er in verschillende fases 

gewerkt, vier fases in het totaal. In figuur 1 vindt u een overzicht van de verschillende fases.  

We starten maandag 22 augustus met de werkzaamheden in fase A. Vanaf fase A werken wij in de richting van fase 

D, rotonde Vriezendijk-Dorpsstraat-Daarleseweg.  

 

 
 

 

  

Figuur 1, Overzicht fases 



 

       

  
 

BouwApp  

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden “Reconstructie Vriezendijk” maken wij 

gebruik van de BouwApp. Via deze app brengen we u direct op de hoogte van 

werkzaamheden en andere ontwikkelingen. Per fase is aangegeven op welk moment deze 

wordt uitgevoerd en welke maatregelen er worden getroffen. Daarnaast kunt u makkelijk 

contact met ons opnemen als u vragen of opmerkingen heeft. 

De BouwApp is als volgt op uw mobiele telefoon of tablet te downloaden:  

● Scan de QR-code, of ga naar de appstore om de BouwApp gratis te downloaden.  

● Zoek in de app naar ‘Reconstructie Vriezendijk’  

● Open het project en klik op ‘volgen’ 

● Selecteer betreffende doelgroep 

Start werkzaamheden fase A 

We starten maandag 22 augustus met de werkzaamheden in fase A en verwachten deze, met uitzondering van de 

definitieve asfaltdeklaag, op vrijdag 9 september te hebben afgerond. De asfaltdeklaag wordt tegelijk met en aan het 

einde van fase B aangebracht, namelijk medio week 38. Fase A betreft de Vriezendijk, gedeelte vanaf rotonde 

Marleseweg t/m kruising Vriezendijk-Schapendijk. De rijbaan is afgesloten voor al het doorgaande verkeer. De 

aanliggende panden zijn bereikbaar over de gefreesde rijbaan binnen ons werkvak. Let op dat binnen het werkvak 

gewerkt worden met mens en materieel op de rijbaan. Ook kan het voorkomen dat u een moment moet wachten tot 

de rijbaan wordt vrij gemaakt. Let op en matig uw snelheid. We vragen hierbij om uw begrip en om uw bezoekers ook 

hierop te attenderen.  

Tijdens het frezen van het bestaande asfalt en het aanbrengen van het nieuwe asfalt is uw pand enkele uren niet 

bereikbaar. Het exacte moment van deze algehele afsluitingen melden wij tijdig via een pushbericht vanuit de 

BouwApp. Ook de verkeersmaatregelen en/of eventuele adviesroutes worden gemeld in de BouwApp. 

 

Vragen/klachten/opmerkingen 

U kunt de voortgang van de werkzaamheden straks via de BouwApp volgen. Heeft u nog vragen, neem dan contact 

op met Wegenbouw Lansink. Dit kan heel eenvoudig, op de volgende manieren: 

• Via de BouwApp kunt u een vraag stellen onder het kopje “contact”; 

• Tijdens de hele uitvoeringsperiode kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager, Tom Ter Beek. Hij is 

regelmatig op het werk aanwezig en hij is te bereiken op het volgende telefoonnummer: 06–51233652; 

• Tevens kunt u contact opnemen met de gemeente Twenterand. Dit kan via de opzichter, Arjan Busscher, en hij is 

bereikbaar op het volgende telefoonnummer: 0546-840840 

Veelgestelde vragen 

Wanneer wordt er gewerkt? 

Er wordt van maandag tot en met vrijdag gewerkt, tussen 7.00 tot 18.00 uur. In het weekend en op nationale 

feestdagen liggen de werkzaamheden stil. 
 

Kunnen de hulpdiensten mij nog wel bereiken? 

Uw veiligheid staat voor op! Alle panden blijven daarom altijd bereikbaar voor politie, brandweer en ambulance. De 

brandweer houdt ook toegang tot hulpmiddelen als bluskranen en riolering.  
 

Hoe wordt u geïnformeerd over het verloop van onze werkzaamheden? 

De overige informatie delen wij in de BouwApp. Mocht u geen gebruik van de BouwApp willen maken maar wilt u wel 

geïnformeerd worden, vragen wij u om dit per email te melden aan c.kraesgenberg@lansink-wegenbouw.nl  
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