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bericht 

Ons kenmerk GOH 2016_Mastenbroekerallee/Rotonde Werkerlaan 

Behandeld door Dick Greven 

Datum 12 juli 2016  

Onderwerp Onderhoudswerkzaamheden Mastenbroekerallee/Rotonde Werkerlaan 

Civiel & Cultuurtechniek

Stadskantoor

Lübeckplein 2

Postbus 10007

8000 GA Zwolle

Telefoon 14038 

www.zwolle.nl

Aan de bewoner(s) van dit adres 

.. 

Deze brief had u ruim voordat de werkzaamheden startten moeten ontvangen, dit is om 

nog onbekende reden fout gegaan. Daarvoor bieden wij u bij deze onze excuses aan. 
 
In opdracht van de gemeente Zwolle gaat aannemingsbedrijf Schagen Infra BV van 
maandag 4 juli tot en met vrijdag 15 juli wegwerkzaamheden uitvoeren aan de 
Mastenbroekerallee, tussen de Werkerlaan en Klokkengieteralaan, en de rotonde 
Werkerlaan/Mastenbroekerallee. Met deze brief wil ik u informeren over de geplande 
werkzaamheden.  
 
Werkzaamheden en planning 
In de week van 4 juli t/m 8 juli vinden er overdag voorbereidende werkzaamheden 
plaats op de rotonde Mastenbroekerallee/Werkerlaan. Het verkeer zal begeleid worden 
middels verkeersregelaars. Het groot onderhoud aan de Mastenbroekerallee, tussen de 
Werkerlaan en Klokkengieterlaan, en de rotonde Werkerlaan/Mastenbroekerallee vindt 
plaats van 12 juli t/m 14 juli, en wordt ’s nachts uitgevoerd van 19.00 uur tot en met 
06.00 uur.  Tijdens de uitvoering wordt de rijbaan in beide richtingen afgesloten voor 
alle verkeer. De werkzaamheden bestaan uit : 
- Het frezen van de bestaande asfaltlaag, 
- Het aanpassen van diverse bestrating rondom rotonde,  
- Het aanbrengen van nieuw asfalt,  
- Het aanbrengen van markeringen. 
 
Om de bereikbaarheid van het winkelcentrum in stand te houden zal de bussluis aan de 
koperslagerstraat worden aangepast zodat personenauto’s hier gebruik kunnen maken 
ten tijde van de werkzaamheden.
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De duur van de werkzaamheden  
De duur van de werkzaamheden wordt onder voorbehoud gegeven. Wij proberen de 
overlast voor u tot een minimum te beperken en wij danken u alvast hartelijk voor uw 
begrip. Doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Middelweg, Zwartewaterallee, 
Hasselterweg, Stadshagenallee en vice versa. Vanuit de wijk worden er ook diverse 
omleidingen geplaatst. De omleidingen worden aangegeven middels omleidingsborden. 
 
Vragen 
Indien u naar aanleiding van deze brief vragen hebt, dan kunt u contact opnemen met 
de heer D.A. Greven, opzichter van de gemeente Zwolle op het telefoonnummer 14038. 
 

Met vriendelijke groet, 

 
Dick Greven 


