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Aan de bewoner of gebruiker van dit pand 

 
 
 
 
 

Dossiernummer : 56021   Joure, 23 juli 2016 

Ons kenmerk : 56021-bew-1 

Contactpersoon : De heer D.A. Terpstra 06-53386950 

Onderwerp : Asfaltwerkzaamheden week 30 en vakantie 2016 Borchsingel te Eelderwolde 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden welke DVJ infra en milieu in opdracht van de 

gemeente Tynaarlo uit gaat voeren aan de Borchsingel. 

 

Volgende week wordt de deklaag aangebracht op de bestaande rijbaan van de Borchsingel. Dit zal enige 

hinder veroorzaken voor u. 

 

Om zoveel mogelijk hinder te voorkomen worden de werkzaamheden op de volgende wijze ingepland: 

- Dinsdag 26 juli, aanbrengen deklaag westzijde (uitgaande rijbaan woonwijk), u zal deels over het 

fietspad moeten rijden. Om dit in goede banen te leiden worden er een drietal verkeersregelaars 

ingezet. Voor de bouwvakkers geldt dat op deze dag nagenoeg geen aan- en afvoer plaats kan 

vinden met zwaar verkeer, graag hier zoveel mogelijk rekening mee houden. 

- Woensdag 26 juli, aanbrengen deklaag oostzijde (inkomende rijbaan woonwijk), u zal deels over 

de nieuwe deklaag en/of het fietspad moeten rijden. Om dit in goede banen te leiden worden er 

ook op deze dag een drietal verkeersregelaars ingezet. Voor de bouwvakkers geldt dat op deze 

dag wel aan- en afvoer plaats kan vinden met zwaar verkeer met een korte draaicirkel aangezien 

1 rijbaan gereed is, graag hier zoveel mogelijk rekening mee houden. 

- Donderdag en vrijdag worden de werkzaamheden afgerond buiten uw woonwijk. 

 

In de bouwvakantie gaan wij verder met de volgende werkzaamheden: 

- Afwerken bermen gehele woonwijk; 

- Afwerken watergangen waar mogelijk; 

- Aanbrengen straatwerk fietspaden; 

- Opruimwerkzaamheden. 

 

Daarnaast wordt het gehele werk afgezet met betonnen lego blokken. Er is dan geen verkeer mogelijk op 

de nieuwe weg. 

 

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, dan kunt u contact met ondergetekende D. Terpstra 

opnemen, tel. 06-53386950. Namens de gemeente is dhr. W. Danhof het aanspreekpunt via de gemeente 

Tynaarlo. 

 

Met vriendelijke groet, 

DVJ infra en milieu bv 

 

D.A. Terpstra 

Uitvoerder 
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