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Onderwerp

Werkzaamheden fiets- en wandelpaden Rheezermaten

Geachte heer/mevrouw,
Begin dit jaar zijn we gestart met de uitvoering van project Rheezermaten. Het vernieuwen van fietsen wandelpaden in dit gebied is onderdeel van de werkzaamheden en wordt in drie fasen uitgevoerd.
Wij gaan starten met fase 1: de omgeving Rheezerbrink en Veldbrakenweg. Omdat u bewoner of
belanghebbende bent voor dit deelgebied ontvangt u deze brief met nadere informatie over de
aanleg en omleiding.
Werkzaamheden fiets- en wandelpaden
De fiets- en wandelverbindingen worden vernieuwd. Het gaat van noord naar zuid om het
Sumpelpad, de Veldbrakenweg en de Rheezerbrink. In bijlage 1 vindt u een overzichtskaart en een
planning van de werkzaamheden. Ook wordt gewerkt aan het wandelpad vanaf het Vechtpark naar
het Hazenbosch.
Om het nieuwe fietspad aan te kunnen leggen, zal het bestaande fietspad tijdelijk worden afgesloten.
Dat gebeurt zoals gezegd in 3 fasen en buiten het toeristische hoogseizoen, om zo de overlast voor
de omgeving te beperken. Tijdens de werkzaamheden wordt uiteraard gezorgd voor een
omleidingsroute. In bijlage 2 treft u een overzichtskaartje hoe de omleiding is ingericht voor fase 1.
Contact en vragen
Uiteraard doen wij er alles aan om de werkzaamheden zo spoedig mogelijk uit te voeren om u zo
minimaal mogelijk tot last te zijn. Mocht u vragen hebben over de uitvoering van de werkzaamheden
aan de fietspaden, dan kunt u telefonisch contact opnemen met onze uitvoerder Bert Bouwhuis (0622993626).
Met vriendelijke groet,
Dinant Hommes
Omgevingsmanager combinatie Bouwhuis-NONAK

Bijlage 1: Planning en fasering werkzaamheden fietspad
De werkzaamheden en daarbij komende omleidingen zijn in fasen opgedeeld.






Fase 1 (Oranje, Rheezerbrink): van 14 september tot 9 december 2020 (beton aanbrengen is
gepland voor 9 t/m 13 oktober). Deze week (van 14 - 18 september) staat in het teken van
voorbereidende werkzaamheden, zoals het plaatsen van omleidingsborden;
Fase 2 (Blauw, o.a. Sumpelpad): van 17 september tot 18 december 2020 (beton aanbrengen
is gepland voor 2 t/m 6 november). Hierbij wordt ook gewerkt aan het wandelpad vanaf het
Vechtpark naar het Hazenbosch. De blauwe lijn aan de rechterzijde op de afbeelding geeft
een (deels) nieuw betonpad aan met een verbinding onder de brug. Het pad wordt aan de
noordzijde aangesloten op het bestaande fietspad;
Fase 3 (Groen, Veldbrakenweg): van 1 maart tot 19 mei 2021. Deze datum staat nog niet vast
en is afhankelijk van de voortgang van de werkzaamheden. Wellicht brengen we dit deel in
het najaar van 2021 aan. Hierover zullen we tijdig communiceren met de omgeving.

Overzichtskaart van de paden waaraan werkzaamheden worden verricht.

Bijlage 2: Omleidingsroute fase 1
Het fietspad wat in het blauw is aangegeven wordt afgesloten en hier wordt gewerkt aan het nieuwe
fietspad. De omleidingsroute is in het groen aangegeven en loopt langs de Rheezerweg. De
werkzaamheden duren van 14 september tot 9 december 2020 (beton aanbrengen is gepland voor 9
t/m 13 oktober). Deze week (van 14 - 18 september) staat in het teken van voorbereidende
werkzaamheden, zoals het plaatsen van omleidingsborden.

De omleiding is aangegeven met de groene lijn in bovenstaande kaart.

