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 Uw kenmerk 

Ons kenmerk 

Behandeld door 

Datum 

Onderwerp 

 

ON22344 - Mastenbroekerallee 

Dick Greven 

6 juli 2022 

Onderhoudswerkzaamheden Mastenbroekerallee 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

In opdracht van de gemeente Zwolle gaat aannemingsbedrijf Van Gelder binnenkort 

wegwerkzaamheden uitvoeren in uw omgeving. Middels deze brief willen wij u alvast 

informeren over de geplande werkzaamheden. 

 

Werkzaamheden 

De volgende werkzaamheden worden uitgevoerd: 

• Onderhoudswerkzaamheden aan de Mastenbroekerbrug, Mastenbroekerallee 
en de rotonde t.h.v. de Drapenierlaan; 

• Aanpassingen aan de rotonde t.h.v. de Klokkengieterlaan voor een betere 
verkeersafwikkeling voor de fietsers.  

 

Bereikbaarheid  

Uw woonwijk zal gedurende de werkzaamheden ten alle tijden bereikbaar zijn. Er zullen 

omleidingsroutes geplaatst worden en wij vragen u om hier gebruik van te maken om 

uw bestemming te bereiken. Informatie in deze brief is leidend voor uw woonwijk, ook 

als het tegenstrijdend is met de geplaatste verkeersmaatregelen. 

- Gedurende fase 1 is de rotonde t.h.v. de Drapenierlaan afgesloten en vragen wij u de 

wijk te ontsluiten via de rotonde t.h.v. de Klokkengieterlaan. Hoofdomleiding loopt via 

Hasselterweg, Stadshagenallee, Milligerlaan. Zie ook bijlage 1. 

 

- Gedurende fase 2 is de rotonde t.h.v. de Klokkengieterlaan afgesloten en vragen wij u 

de wijk te ontsluiten via de rotonde t.h.v. de Drapenierlaan. Hoofdomleiding loopt via 

Hasselterweg, Blaloweg, Zwartewaterallee, Middelweg. Zie ook bijlage 2. 

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 

medewerker I 
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Bijlage 1 

 
 

 

 

Bijlage 2 

 
 

 

 

 

Weggedeelte afgesloten 

vanaf 18 juli 7.00u t/m 25 

juli 19.00u. 

Wijk ontsluiten via Klokkengieterlaan. 

Omleiding via Milligerlaan, 

Stadshagenallee, Hasselterweg, 

richting A28. 

 

Weggedeelte afgesloten 

vanaf 25 juli 19.00u t/m 29 

juli 16.00u. 

Wijk ontsluiten via Drapenierlaan. 

Omleiding via Middelweg, 

Zwartewaterallee, Blaloweg, 

Hasselterweg. 

 


