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Aan  : De bewoners van dit adres 

Betreft  : Ophogen woningbouwlocatie Noordermaten 4 

 

 

Geachte heer/mevrouw,  

 

Gemeente Steenwijkerland heeft u per brief van 7 oktober geïnformeerd over het versneld ophogen van het 

plangebied fase A. Wij mogen de genoemde werkzaamheden in opdracht van de gemeente uitvoeren. Bij deze 

een update wat er gaat gebeuren. 

 

Plangebied fase A 

Zie het kaartje hieronder voor het plangebied fase A. Op een nog te plannen inloopavond zal de gemeente de 

inrichtingsschetsen voor dit gebied met u bespreken. Hierover ontvangt u nog een uitnodiging. 

 

 
 

Planning en uitvoering werkzaamheden 

Het transport zal plaatsvinden via de Vollenhoofsedijk, deze rijden geladen over de Vollenhoofsedijk en leeg 

retour via de Duinigersteeg-Duinweg. Zie rode pijl op de afbeelding. Er wordt niet door de woonwijk gereden. 

De werkzaamheden zullen ca 4 weken in beslag nemen. In week 41 t/m week 43 vindt het transport plaats. 

 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? 

In korte tijd vindt veel transport plaats, we doen er echter alles aan om de overlast voor u tot een minimum 

te beperken. Heeft u toch vragen, of kunnen wij iets voor u betekenen bel dan gerust met mij, ik ben bereik-

baar via telefoonnummer (06) 10 79 35 29, of per mail op jos@ghellinga.nl. 

 

TER INFORMATIE 

Datum  : 12-10-2022 

Telefoon : 0521–514167 
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Voor vragen aan de gemeente kunt u contact opnemen met Arjan Wicherson, gemeentelijk toezichthouder, 

bereikbaar via arjan@wicherson-im.nl of telefoonnummer (06) 20 01 02 46.  

 

Wij hechten aan een goede verstandhouding, indien wij u ergens mee van dienst kunnen zijn laat dat ons dan 

weten, dan kunnen wij u hiermee assisteren. 

 

Wij hopen ook op uw medewerking te kunnen rekenen door bijvoorbeeld onze afzettingen en omleidingen te 

respecteren en aanwijzingen van onze begeleiders op te volgen.  

 

Hopende op uw begrip en medewerking kijken wij uit naar een voorspoedige uitvoering, 

 
 
Met hartelijke groet, 
 
 
 
 
G. Hellinga B.V. 
J. (Jos) de Laat 
 


