Wat gebeurt wanneer in de Nieuwstraat
Er wordt hard gewerkt in de Nieuwstraat. Cogas legt een toekomstbestendige gasleiding aan, die ook
geschikt is voor biogas en waterstof. KPN legt een nieuwe kabel om ook in de toekomst ongestoord te
kunnen bellen en internetten. En aannemer Roelofs is begonnen met het vernieuwen van de riolering
en het opnieuw inrichten van de Nieuwstraat.
Tijdelijke afzettingen, omleidingen en borden zorgen dat er veilig kan worden gewerkt én dat de
Nieuwstraat zo goed mogelijk bereikbaar blijft. U kunt in ieder geval te voet en met een rollator bij alle
woningen en bedrijven komen. De globale planning van de uitvoering staat op het kaartje.
`
De bus rijdt om
Vanaf 4 juli is er een eerste grote afsluiting: de kruising van de Nieuwstraat met de Nachtegaalstraat en
de Schoolstraat is ongeveer 6 weken dicht om onder en boven de grond grote werkzaamheden uit te
voeren. Bij deze afsluiting worden de bussen omgeleid via de Rembrandtlaan. De haltes Sporthal
Rembrandtlaan, Wondestraat en Zwaluwenstraat vervallen tijdelijk. Voor meer informatie hierover zie
de Roelofsapp of www.twents.nl
Help een handje
Roelofs neemt maatregelen om veilig te werken en u kunt zelf helpen:
- Laat de verkeersafzettingen intact
- Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de werkzaamheden
- Zet uw auto op tijd buiten het werkvak.
Tijdelijk parkeerterrein
Door de werkzaamheden zijn sommige parkeerplaatsen tijdelijk niet bereikbaar. Er zijn in de eerste
fase vervangende parkeerplaatsen bij de Acaciaschool. Deze zijn bereikbaar via een tijdelijk inrit aan de
Nachtegaalstraat. Een doorgang tussen het terrein van de school en Albert Heijn brengt u snel in de
Nieuwstraat. Gebruik dit tijdelijke parkeerterrein als u langere tijd wilt parkeren. Dan blijft het
parkeerterrein van Albert Heijn beschikbaar voor klanten.
Informatie
Roelofs houdt u op de hoogte met informatiebrieven en de gratis Roelofsapp. Op deze app ziet u de
voortgang en kunt u vragen stellen en klachten indienen. U krijgt snel antwoord. De informatie komt
ook op facebookpagina “Reconstructie Nieuwstraat” en een Tv scherm bij AH. Leuk detail: dit scherm
wordt verloot als de werkzaamheden klaar zijn.
Contact
Wilt u persoonlijk informatie over de werkzaamheden of heeft u tips? Neem dan contact op met Kevin
Boonk. Dat kan per telefoon (06-10623790), e-mail (k.boonk@roelofsgroep.nl) of persoonlijk. Voor
algemene informatie over het project kunt u ook bij Ruben de Jong van de gemeente terecht:
r.dejong@almelo.nl.

