
Onderwerp: Schriftelijke terugkoppeling vragenuurtje Hogekampseweg 

 

Geachte raadsleden,

Op woensdag 24 juni is toegezegd de raad uiterlijk vrijdag 26 juni een schriftelijke 
terugkoppeling te geven naar aanleiding van de vragen in het vragenuurtje.

De komende twee weken, van 29 juni tot en met 10 juli, wordt er gewerkt aan de riolering. De 
Hogenkampseweg zal daarvoor afgesloten worden tussen de Meester van Damweg en de 
ingang van Doelum.  Alleen de bus, de hulpdiensten en de ACV kunnen er nog langs. De 
omleiding is via de Bennekomseweg, maar we verwachten dat er mogelijk meer verkeer via 
de Meester van Damweg zal gaan rijden. Als vanzelfsprekend blijven de verkeersregelaars om 
de veiligheid van met name het schoolverkeer te vergroten. Na evaluatie van de afgelopen 
weken is ervoor gekozen dat zij in ieder geval staan bij de kruising van de Hogenkampseweg 
met de Meester van Damweg. 

De werkafspraak met aannemer Giesbers over het vrachtverkeer is voor de komende twee 
weken de volgende:

1.       De uitvoerder heeft een lijst met welke leveringen op welke dag komen 

2.       De chauffeurs mogen niet “gewoon” naar de bouwplaats rijden, maar moeten naar een “bellocatie” op de 

Schaapsdrift rijden

3.       Daar bellen zij naar de uitvoerder, die

a.       Ze niet naar de bouwplaats laat komen tussen 8:00  en 8:45 uur

b.       Een begeleider-verkeersregelaars laat klaar staan om ze de bouwplaats op te begeleiden

c.     Zo nodig de verkeersregelaars inseint om te komen helpen

Voor de periode 8:00 – 8:45 uur is gekozen omdat dan het meeste schoolverkeer is voor 
zowel de Keijenberg als de Atlas. In de middag is het schoolverkeer voor deze twee scholen 
verspreid over verschillende tijden, waardoor de drukte minder is. Voor komende twee weken 
zal de uitvoerder met de leveranciers contact opnemen en informeren dat levering tussen 
13:45  en 15:15 uur ongewenst is. Als het echt niet anders kan, vindt dit plaats rond het halve 
uur, waarop het minste schoolverkeer rijdt. 

De chauffeurs met leveringen voor de werkzaamheden aan de riolering hoeven niet het 
bouwterrein op. Zij zullen via de Hogenkampseweg direct bij de werkzaamheden leveren en 
ook weer via de Hogenkamseweg wegrijden. Deze chauffeurs hoeven dus niet via de Meester 
van Damweg te rijden.

In de week van 13 juli tot en met 17 juli gaat de Hogenkampseweg weer open. Er worden dan 
twee tijdelijke verkeersdrempels gelegd, waarvoor de verkeersregelaars aanwezig zijn. Voor 
de scholen is de zomervakantie dan al gestart, daarom ondervindt het schoolverkeer geen 
hinder meer. Ook het transport voor de bouwplaats vanaf die weken neemt af, omdat de 
meeste bouwmaterialen en onderdelen dan al geleverd zijn.

De directies van De Atlas en De Keijenberg zijn uiteraard op de hoogte gebracht en sturen de 
ouders een bericht. De omwonenden en geïnteresseerden worden zoals altijd geïnformeerd 
door Giesbers via het GiesbersPortaal, waar zij ook vragen en opmerkingen kwijt kunnen. 

Met vriendelijke groet,

J. (Jasper) Verstand,
Wethouder
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