
NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 
RECONSTRUCTIE HOOFDSTRAAT-HEERDERWEG 

 

 
 
In opdracht van Gemeente Epe 

 
    Uitvoering: Pannekoek GWW B.V. 
 
NIEUWSBRIEF 2 – 21 oktober ‘16 
Pannekoek GWW b.v.  uit Vaassen voert in opdracht van Gemeente Epe werkzaamheden uit ten behoeve van het 
project “Reconstructie Hoofdstraat-Heerderweg”. 
 
Voor u ligt de tweede nieuwsbrief van dit werk. Pannekoek GWW b.v.  wil u via een nieuwsbrief op de hoogte 
houden over de uitvoering, mijlpalen en voortgang van de werkzaamheden. Deze nieuwsbrief zal verschijnen bij 
mijlpalen, nieuws over de werkzaamheden of speciale gebeurtenissen.   
 
STAND VAN ZAKEN 

 

 
 

Vanaf de Julianalaan richting het spoorhuisje wordt momenteel gewerkt aan de aanleg van de nieuwe riolering aan 
de westzijde van de weg. De hierop volgende bestratingswerkzaamheden starten in de loop van week 43. 
 
In de hoofdrijbaan van de Heerderweg zijn wij bezig met het aanleggen van een infiltratie riool. Dit infiltratie riool 
zorgt er voor dat hemelwater wat op de verharding valt, via het riool in de bodem kan infiltreren. Dezelfde 
werkzaamheden worden ook in de Plekweversweg uitgevoerd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PLANNING 
In de loop van volgende week starten wij met het aanbrengen van de verkeersdruppels op de rijbaan van de 
Hoofdstraat. Deze fysieke verkeersscheiding zorgt dat de rijbaan in de rijrichtingen gescheiden wordt. Vanaf het 
moment dat deze werkzaamheden plaatsvinden, is de Officiersweg afgesloten. 
Op vrijdag 28 oktober vanaf 18.00 uur is de gehele Hoofdstraat/ Heerderweg afgesloten voor al het verkeer i.v.m. 
asfaltwerkzaamheden. Zaterdag 29 oktober aan het eind van de dag is de weg weer open.  
 
VRAGEN/OPMERKINGEN/INTERESSE 
Als u vragen heeft over de voortgang van het werk of benieuwd bent naar de 
toepassingen waar wij mee bezig zijn, kunt u iedere woensdag tussen 12:00-
13:00 terecht in onze keet op de kruising tussen de Dellenweg/Heerderweg. 
Voor actuele informatie over het werk kunt u een kijkje nemen op: 
heerderweg.pannekoekgww.nl   

Vragen 
Heeft u vragen over de uitvoering, dan 
kunt u contact opnemen met 
Pannekoek GWW B.V. door de 
uitvoerder ter plekke aan te spreken of 
door te mailen naar: hoofdstraat-
heerderweg@pannekoekgww.nl 

 

http://www.pannekoekgww.nl/Reconstructie-Hoofdstraat-Heerderweg
https://www.bing.com/images/search?q=gemeente+epe&view=detailv2&&id=F80D5DE4EC23A8BF8BAC3D00876088B2CF0D7A1A&selectedIndex=2&ccid=4jmpGnG1&simid=608034587018071680&thid=OIP.Me239a91a71b596ed6c720dae641da368o0

