
 NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2015
WERKZAAMHEDEN OPENBARE RUIMTE UNILOCATIE 

Uitvoering: Pannekoek GWW B.V. 

In opdracht van Gemeente Epe

Voortgang/planning
Op dit moment voert Pannekoek GWW B.V. de laatste werkzaamheden uit in in fase 1 
(buitenruimte tussen SV-Epe en TV-Epe). Deze werkzaamheden richten zich met name op het 
terrein voor SV-Epe. Hier zal de komende week de bestrating van de entree en de bestrating 
van de fietsenstalling gerealiseerd worden. (zie afb. links)

Pannekoek GWW B.V. heeft op het parkeerterrein van AV-Cialfo het infiltratie-riool gereed. 
Tevens is hier reeds een start gemaakt met de verhardingswerkzaamheden (zie afbeelding 
midden). De rioleringsploeg is op dit moment bezig in de Wachtelenbergweg, hier wordt 
komende weken de riolering aangelegd tot aan de Buurthoeve (zie de kaart boven en de 
afbeelding rechts). De bestratingswerkzaamheden worden vervolgens uitgevoerd vanaf de 
Buurthoeve richting het parkeerterrein van AV-Cialfo. 

Verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden in de Wachtelenbergweg is de Wachtelenbergweg/Sportlaan 
afgesloten voor doorgaand verkeer. Middels bebording wordt aangegeven hoe bezoekers van 
SV-Epe, TV-Epe, de Buurthoeve, de PWA-Hal, AV-Cialfo en MHC-Epe bereikbaar zijn. Volgende 
week (vanaf maandag 23-2-2015) zal de aansluiting tussen het riool van de parkeerplaats 
van SV-Epe en TV-Epe en de Wachtelenbergweg worden gemaakt. SV-Epe en TV-Epe zijn dan 
bereikbaar via een omleiding over de Kamperweg. TV-Epe is voor fietsers bereikbaar via de 
zij-ingang aan de Sportlaan.

NIEUWSUPDATE FEBRUARI
Pannekoek GWW B.V. uit Vaassen voert in opdracht van 
de Gemeente Epe de werkzaamheden uit ten behoeve 
van de herinrichting van de openbare ruimte rondom de 
Unilocatie aan de Wachtelenbergweg in Epe.  

Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van 2015 ten be-
hoeve van het project werkzaamheden Unilocatie 
Wachtelenbergweg. Wij zullen gedurende de uitvoering 
ca.  één keer per maand een nieuwsupdate uitbrengen 
zodat u op de hoogte bent en blijft van de uitgevoerde 
werkzaamheden. 

Vragen
Heeft u vragen over de uitvoering, 
dan kunt u contact opnemen met 
Pannekoek GWW B.V.:
Contactpersoon: Frans Hopman 
E-mail: Unilocatie@pannekoekgww.nl 

http://www.twitter.com/pannekoekgww


