Nieuwsbrief 4 april 2019
Onder het motto ‘Geef kleur aan de Heerderweg’ is op 15 oktober 2018 de Heerderweg geopend.
Met deze nieuwsbrief ronden we het project Heerderweg af en informeren wij u over de planning
voor de uitvoering van het laatste stuk, de Eperweg (Heerde).
Voorjaar langs de Heerderweg
In oktober 2018 is de Heerderweg met nieuw aangelegde en vrijliggende fietspaden geopend.
Samen met bewoners en genodigden zijn in de bermen narcissen gepoot onder het motto: Geef
kleur aan de Heerderweg! De bermen tussen rijbaan en fietspaden kondigen nu het voorjaar aan.

Inmiddels zijn de werkzaamheden afgerond. Ook het gronddepot is opgeruimd.
We hebben nieuwe bomen geplant en naast nog een enkele aanpassing is het werk daarmee klaar.
Onderzoek zijwegen/inritten
De fietsersbond Epe heeft ons gevraagd om de zichthoeken bij enkele zijwegen te controleren.
Bij enkel uitritten hadden wij zelf vraagtekens over het zicht op de weg. Wij hebben bureau
Goudappel Coffeng gevraagd hier objectief onderzoek naar te doen. De uitkomst van dit onderzoek
hebben we met de fietsersbond bekeken. Ons voorstel is een extra spiegel te plaatsen bij een enkele
zijweg/uitrit. Het rapport en de (gefaseerde) maatregelen die we willen treffen vindt u op
www.gelderland.nl/N794.
Eperweg (kruising Zwarteweg – A50)
Het laatste stuk van de N794 ( Eperweg) vanaf de kruising Zwarteweg – A50 ligt in Heerde. Hier gaan
we nog aan het werk. In de hoek Eperweg – Zwarteweg moet een rioolgemaal worden verplaatst.
Daarnaast passen we de kruising aan, maken een fietsoversteek en passen de ligging van de
fietspaden aan. De gemeente Heerde voert voor het rioolgemaal capaciteitsberekeningen uit.
Mogelijk dat de rioolleidingen worden vergroot.

Kabels en leidingen
De aanwezige kabels en leidingen op de kruising Zwarteweg-A50 moeten verlegd te worden. Dit
vraagt veel tijd en een ruime planning. Daarom willen we dat deze werkzaamheden klaar zijn
voordat wij beginnen met onze werkzaamheden. We hebben de nutsbedrijven dan ook verzocht dit
begin 2019 uit te voeren.
Planning
De aanbesteding om een aannemer te kunnen contracteren start na de zomer. De aannemer die het
werk mag gaan uitvoeren gaat dan de pompput en andere benodigde materialen bestellen. Daar zit
een ruime levertijd op. Daarom voeren we deze werkzaamheden uit in het voorjaar van 2020. Dit
geeft voldoende tijd om ook met omliggende bedrijven en gemeente Heerde de werkzaamheden en
omleiding van het verkeer vooraf te bespreken.
Vragen en informatie
Alle informatie staat ook op de website www.gelderland.nl/N794. Heeft u nog andere vragen dan
kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Marieke Looijen - Sanders,
m.looijen@gelderland.nl, T 026 359 9856.
Dit is de laatste Nieuwsbrief N794 Epe-Heerde. Bedrijven en bewoners rondom de Eperweg houden
we op verschillende manieren op de hoogte zoals met brieven en via huis aan huis bladen. Het
aanspreekpunt voor het vervolg van de werkzaamheden is Wilbert de Hoog.
Namens het projectteam Heerderweg,
Guusje van Leeuwen
Denkt u dat deze nieuwsbrief voor andere bewoners of kennissen interessant is? Stuurt u deze dan
gerust door.

