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In deze brief informeren wij u over de voortgang van de werkzaamheden aan de Calcariaweg
en Sprielderweg.
Voortgang
In onze brief van 28 september 2018 heeft u kunnen lezen dat er extra asfaltwerkzaamheden
nodig waren. Het asfalt is op de Sprielderweg en een deel op de Calcariaweg (tot aan de Drosteweg) in zijn geheel vervangen. Door de extra werkzaamheden is de planning uitgelopen.
Aannemer Timmer GWW heeft het straatwerk (de trottoirs en parkeervakken) van het resterende deel van de Calcariaweg bijna afgerond. Helaas laat het weer het niet toe om de resterende
asfaltwerkzaamheden uit te voeren voor het eind van het jaar. Dit heeft met name te maken met
het type asfalt dat wordt toegepast. De deklaag heeft geluidsreducerende eigenschappen en
dient onder gunstigere weersomstandigheden te worden aangebracht. Het risico op problemen,
door dit type asfalt aan te brengen bij een te lage temperatuur, is groot.

Tijdens de winterperiode
Zodra aannemer Timmer GWW de werkzaamheden, op het resterende asfaltwerk na, klaar
heeft, gaat de weg weer open voor verkeer. Op het gedeelte waar het asfalt nog niet is vervangen komen tijdelijk waarschuwingsborden en wordt er een adviessnelheid van 30 km/h ingesteld.

Verdere planning
Halverwege maart 2019 begint het asfalteerseizoen weer en zullen wij de resterende asfaltwerkzaamheden weer gaan inplannen. Zodra dat bekend is, wordt u daarvan op de hoogte
gebracht.
Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de toezichthouder namens de
gemeente, de heer T. Krist op 06 - 223 78 058 of met de uitvoerder van Timmer GWW, de heer
R. Sandvoort op 06-255 414 01.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en vragen uw begrip voor de extra
overlast.
Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Putten,
M.F.J. Tijhaar,
Projectleider
De gemeente Putten werkt digitaal. Daarom is deze brief niet ondertekend.

Let op: Tijdens de renovatie van het gemeentehuis kunnen inwoners terecht bij de publieksbalies aan de Verlengde Dorpsstraat 3, 3881 BG Putten. De werkplekken van de gemeentelijke organisatie verhuizen tijdelijk naar
een kantoor op de locatie van de Vanenburg en het voormalige politiebureau. Kijk voor meer informatie op
www.putten.nl/contact.

2 van 2

