
 

      

 

 

 

 

Aan de bewoners/gebruikers van dit pand 

 

an de bewoners/gebruikers van dit pand 

  

   

 

  

Uw kenmerk  Datum 13 april 2017 

Ons kenmerk Dorpsvernieuwing Hoofdweg Emst Contactpersoon M. Twilhaar 

Onderwerp informatiebrief en uitnodiging informatieavond: 

“Dorpsvernieuwing Hoofdweg Emst” 

Bijlage(n) Fasering en planning 

     

Geachte heer/mevrouw, 
 

De Gemeente Epe is voornemens het project “Dorpsvernieuwing Hoofdweg Emst” uit te voeren. Dit 

project zal bestaan uit twee delen, enerzijds de herinrichting van Hoofdweg en de Vaassenseweg te 

Emst (hierna te noemen Hoofdweg) en anderzijds het onderhoud aan het Hezeplein en de 

Kerkhofweg te Emst.  
 

Zoals u recent is medegedeeld door de Gemeente Epe, zullen wij Roelofs Wegenbouw B.V. in 

opdracht van de gemeente Epe de werkzaamheden uitvoeren. Samen met de Gemeente Epe, wil 

Roelofs ervoor zorgen dat de werkzaamheden soepel verlopen en zo min mogelijk overlast maakt 

voor u en de omgeving. Met deze brief willen wij u informeren over het werk, de verwachte 

planning en de wijze van communiceren tijdens de uitvoering van de werkzaamheden. 
 

Fasering en verwachte uitvoeringsperiode 

Om u, de omgeving, het openbaar vervoer en de overige weggebruikers zoveel mogelijk te 

ontlasten zullen wij het project Dorpsvernieuwing Hoofdweg Emst gefaseerd aanpakken. Zoals u 

kunt zien in de bijlage, is het werk in drie grote fases gedeeld: 

 Fase 1:  Komgrens Noord t/m rotonde Hoofdweg, Oranjeweg en Brinkerweg; 

 Fase 2: Rotonde Hoofdweg, Oranjeweg en Brinkerweg t/m aansluiting Hezeplein; 

 Fase 3: Aansluiting Hezeplein t/m komgrens Zuid. 
 

De werkzaamheden zullen per ‘hoofdfase’ gefaseerd worden uitgevoerd, dit in werkvakken van 

maximaal 100 meter. Wij hanteren voor een optimale verkeersdoorstroming buiten de spits een 

tijdelijke verkeersregelaar installatie en in de spitsuren (doordeweeks, tussen 07:00-11:00uur en 

tussen 15:00-19:00uur) verkeersregelaars om het verkeer langs het werkvak te geleiden. Tevens 

zullen er voor het doorgaande verkeer, gemotoriseerd en fietsers, omleidingsroutes worden 

geplaatst. 
 

Aangezien de werkzaamheden aan de Hoofdweg ook inhouden dat wij de asfaltverharding 

vervangen en tevens een betonnen geleider aanbrengen, zijn wij genoodzaakt de Hoofdweg een 

aantal keer te stremmen. Deze stremming zal maximaal één week per fase zijn, i.v.m. de 

veiligheid voor u en voor ons nodig. U zult ruim van te voren op de hoogte worden gesteld van de 

werkzaamheden en gevolgen hiervan omtrent de bereikbaarheid van uw perceel/pand.  
 

Eerste werkzaamheden starten vanaf  maandag 1 mei 2017 
Op maandag 1 mei 2017 wordt er begonnen met de uitvoeringswerkzaamheden aan de 

Kerkhofweg, waarna op maandag 15 mei wordt gestart aan de Hoofdweg t.h.v. de komgrens 

Noord. 
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Omgevingsmanager 

Gedurende de uitvoering van dit werk ben ik, Marc Twilhaar, als omgevingsmanager aangesteld. 

Mocht u vragen, opmerkingen en eventuele klachten hebben omtrent het project, dan kunt u bij 

mij terecht als centraal aanspreekpunt. U kunt mij telefonisch en via Whatsapp bereiken via 06 – 

10 61 25 16 of per mail m.twilhaar@roelofsgroep.nl  

 
Communicatie tijdens het project 
Tijdens het vervolg van onze werkzaamheden houden wij u via diverse kanalen op de hoogte. 
Hieronder staat de communicatie omschreven die u van ons mag verwachten. 
 

 Wij houden u per brief op de hoogte. In deze brief worden de werkzaamheden, de 
voortgang en eventuele wijzigingen in onze planning beschreven. Daarnaast staat hierin 

beschreven welke mogelijke overlast u kunt ondervinden. 
 

 De direct betrokkenen worden door mij als omgevingsmanager voorafgaand de 

werkzaamheden bezocht. Zo worden er afspraken gemaakt op welke wijze de 

bereikbaarheid geborgd is en hoe bedrijfsvoering ongestoord kan doorgaan.  
 

 Onlangs is de website www.roelofsgroep.nl/emst geopend. Hierop vindt u informatie 

omtrent de werkzaamheden en foto’s over de voortgang. Hier zijn ook de contactgegevens 

van de omgevingsmanager en de mogelijkheid tot het indienen van klachten te vinden. 
 

 Door de Gemeente Epe is een facebook pagina ‘Dorpsvernieuwing Hoofdweg Emst’ 
aangemaakt waarop u eveneens informatie omtrent de werkzaamheden en foto’s kunt 
volgen.  

 

 Met de website is het project ook vermeld in de Roelofs-app. Deze 
applicatie voor smartphones is beschikbaar in de app-store voor 
Android en IOS systemen. Middels deze app ontvangt u informatie 
omtrent de voortgang van het project. Tevens kunt u via de app op 

een snelle manier vragen, opmerkingen en klachten indienen.  
 

 Vanaf woensdag 3 mei 2017 zal Roelofs Wegenbouw ook intrek nemen in een infopunt. 
Iedere woensdagochtend van 10:00 uur tot 12:00 uur ben ik als omgevingsmanager 
aanwezig in het informatiepunt en kunt u persoonlijke vragen stellen en opmerkingen 
doorgeven. De exacte locatie van het infopunt zal nog nader bekend worden gemaakt. 

 

Inloopbijeenkomst 
Bij deze nodigt Roelofs Wegenbouw en de Gemeente Epe u uit om onze inloopbijeenkomst te 
bezoeken. Binnen deze inloopbijeenkomst willen wij u informeren omtrent de werkzaamheden die 
wij gaan uitvoeren en tevens zullen wij u kennis laten maken met het bedrijf Roelofs Wegenbouw. 
Vanuit Roelofs zullen wij aanwezig zijn met onze uitvoerder en de omgevingsmanager.  
De inloopbijeenkomst zal woensdagavond 19 april van 19:00 uur t/m 21:00 uur zijn bij 
Café Schepop, Hoofdweg 25-27 te Emst.  
 

Tot slot 
Wij proberen de hinder van onze werkzaamheden zo veel mogelijk te beperken. Door u vooraf te 
informeren hopen wij dat u op onze werkzaamheden kunt anticiperen. Wij hopen op uw begrip en 
een vlot verloop van de uitvoering, zodat de hinder voor u tot een minimum beperkt blijft.  
 
Wij verwachten u met deze brief op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben over de eerste 
werkzaamheden en de contactmogelijkheden. Indien u hier vragen over heeft, dan hoor ik deze 

graag tijdens de inloopbijeenkomst op woensdagavond 19 april. 

 
Met vriendelijke groet, 
 

 

 

M. (Marc) Twilhaar 

Omgevingsmanager Roelofs 

06 - 10 61 25 16
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