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Aan de bewoners van dit adres  

 

Bovenboer  1   

7924 PT  Veeningen 

  

Ons kenmerk: 1201028-DO Veeningen-BRF-001-v1.0 

Uw kenmerk: Algemene bewonersbrief 

Datum: 25 augustus 2022 

Contactpersoon: Brian van Klompenburg 

 b.vanklompenburg@ntp.nl 

 

Onderwerp: Geplande asfaltwerkzaamheden Veeningen 

 

Geachte heer/mevrouw,   

 

In opdracht van gemeente De Wolden gaat NTP werkzaamheden uitvoeren aan Veeningen te 

Veeningen. De werkzaamheden betreffen verkeersveiligheidsmaatregelen op de kruising met de 

Markeweg en de rijbaan binnen de komgrenzen. Dit betreffen de maatregelen die tijdens de 

inloopbijeenkomst van 10 mei 2022 met de gemeente De Wolden zijn besproken. De werkzaamheden 

zullen op maandag 12 september 2022 starten. In de bijlage treft u een plattegrond aan waarop de 

werkvakken staan weergegeven.  

 

De werkzaamheden zullen in 4 fases worden uitgevoerd: 

 Fase 1 Veeningen incl. kruising Markeweg afgesloten  Ma 12-9 t/m Vr 16-9 

In deze fase worden de rijbaan binnen de komgrenzen en de kruising Markeweg compleet 

afgesloten, waarbij direct aanwonenden het werkvak mogen gebruiken om thuis te komen.  

Het dorp Veeningen zelf zal deze week moeten ontsluiten via de Schoolweg in de richting: 

 Zuidwolde via Fortwijk en Burg. Tonkensstraat 

 de Wijk via Schoonveldersteeg en Stapelerweg 

Voor De Waag zal een tijdelijke doorsteek worden aangelegd over het grasveldje richting de 

Bovenboer middels rijplaten. 

 

De werkzaamheden in deze fase bestaan uit: 

 Het afsluiten van de weg voor doorgaand verkeer; op maandag 12 september om 6.30 uur; 

 Het asfaltfrezen van de rijbaan, op maandag; 

 Het voorbereiden van nieuwe putranden op dinsdag; 

 Het herstellen van trottoirbanden, kolken en goottegels waar nodig, op dinsdag en woensdag; 

 Het reinigen van het gefreesde asfalt, op woensdagmiddag; 

 Het aanbrengen van rood asfalt op de rijbaan incl. markeringen, op donderdag 15 

september vanaf +/- 8.00uur; 

 Het herstellen van putranden, inritten en bermen, op vrijdag; 

 Openstellen van de weg voor bestemmingsverkeer dorp Veeningen, op vrijdagmiddag om 

17.00 uur. 



 

 

1201028-DO Veeningen-BRF-001-v1.0  Pagina 2 van 4 

 Fase 2 Schoolstraat en kruising Markeweg afgesloten  Ma 19-9 t/m Do 22-9 

In deze fase wordt de kruising Markeweg voorzien van grasbetonstenen en worden de bermen 

afgewerkt. Zodra deze werkzaamheden gereed zijn zal de kruising z.s.m. worden vrijgegeven. 

 

De Schoolstraat wordt afgesloten vanaf de Dorpshuisstraat t/m Veeningen. Aanwonenden van het 

werkvak kunnen bij hun inritten komen. Het dorp Veeningen kan ontsluiten via de Bovenboer. 

 

De werkzaamheden in deze fase bestaan uit: 

 Het afsluiten van de weg voor doorgaand verkeer; op maandag 19 september om 7.00 uur; 

 Het aanbrengen van een verkeersdrempel, van maandag t/m donderdag; 

 Openstellen van de Schoolstraat, op donderdagmiddag om 16.00 uur. 

 

 Fase 3 Oud Veeningen afgesloten  Do 22-9 t/m Di 27-9 

Oud Veeningen wordt afgesloten bij de aansluiting met Veeningen. Alle aanliggende inritten zijn 

vanuit de richting Markeweg bereikbaar. Het dorp Veeningen kan ontsluiten via de Bovenboer en 

Schoolstraat. 

 

De werkzaamheden in deze fase bestaan uit: 

 Het afsluiten van de weg voor doorgaand verkeer; op donderdag 22 september om 7.00 uur; 

 Het aanbrengen van een verkeersdrempel, donderdag t/m dinsdag; 

 Openstellen van de Oud Veeningen, op dinsdagmiddag om 16.00 uur. 

 

 Fase 4 Bovenboer afgesloten  Di 27-9 t/m Vrij 7-10 

Bovenboer wordt afgesloten bij de aansluiting met Veeningen. Alle aanliggende inritten zijn vanuit het 

dorp bereikbaar. Het dorp Veeningen kan ontsluiten via de Schoolstraat. 

 

De werkzaamheden in deze fase bestaan uit: 

 Het afsluiten van de weg voor doorgaand verkeer; op dinsdag 27 september om 7.00 uur; 

 Het aanbrengen van een verkeersdrempel en het herstellen van de aansluiting bij de 

hoofdrijbaan, van dinsdag 27-9 t/m vrijdag 7-10; 

 Openstellen van de Bovenboer, op vrijdagmiddag om 16.00 uur. Tevens wordt de omleiding 

voor doorgaand verkeer De Wijk <> Zuidwolde opgeheven. 

 

De werkzaamheden zullen doorgaans worden uitgevoerd tussen 07:00 en 17:00 uur.  

Door onvoorziene (weers)omstandigheden kan de planning wijzigen, indien noodzakelijk wordt u hierover 

geïnformeerd. 

 

Gedurende de asfalteringswerkzaamheden zullen de aanliggende percelen niet of zeer beperkt 

bereikbaar zijn voor gemotoriseerd verkeer. Het gaat om het volgende moment: donderdag 15 

september van 8.00 tot 17.00 uur. Aanwonenden zullen begeleid worden door verkeersregelaars 

gedurende de asfalteringswerkzaamheden. Gezien de minimale ontsluitingsmogelijkheden voor het dorp 

Veeningen willen wij u vragen deze dag goed te noteren in de agenda! We kunnen er helaas niet aan 

ontkomen dat u deze dag slecht tot niet bereikbaar bent. Uiteraard krijgen Nood- en Hulpdiensten ten 

allen tijde doorgang. 
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Tijdens de overige werkzaamheden zal er enige overlast zijn en zal men zo nu en dan even moeten 

wachten op de machines en werknemers die er aan het werk zijn. Wij rekenen graag op uw begrip. 

 

De afvalcontainer kunt u op de betreffende ophaaldagen op de gebruikelijke plaats aanbieden. Prezero is 

op de hoogte van onze werkzaamheden. Aan de bewoners van de Veeningen willen we verzoeken om op 

donderdag 15 september de container vroeg aan de weg te zetten omdat Prezero deze om 7.30 uur 

komt legen voorafgaand aan het geplande asfalt. 

 

Wij realiseren ons dat de werkzaamheden bij u in de straat tot overlast gaan leiden, helaas is dit niet altijd 

te voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip en wij zullen proberen de overlast tot een minimum te 

beperken. 

 

Mocht u vragen hebben omtrent bovenstaande werkzaamheden dan kunt u contact opnemen met Brian 

van Klompenburg van NTP bij voorkeur per mail b.vanklompenburg@ntp.nl of op werkdagen tussen 7.30 

en 16.30 uur op telefoonnummer 06-10934107. 

 

Met vriendelijke groet, 

NTP B.V. 

 

 

 

 

Brian van Klompenburg 

Uitvoerder 

 

 
  

mailto:b.vanklompenburg@ntp.nl
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Bijlage: het werkvak met faseringen 

 


