
~~- 

'~ Gemeente 

0 0 ~ ~~~ 

Postadres: 
Gemeente Almelo 
Postbus 5100 
7600 GC Almelo 

Bezoekadres: 
Haven Zuidzijde 30 

Verlengde Sportlaan, 7607 EW Almelo 

belanghebbenden 
telefoon: (0546) 54 11 11 
e-maíl: gemeente@almelo.nl 
internet: www.almelo.nl 

Uw brief Uw kenmerk Ons kenmerk Datum 

UIT - 2091377 14 januari 2020 

Bijlageln) Doorkiesnummer 

0546-54 1 1 1 1 

Onderwerp 
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Behandeld door 

A.H.J. Takkenberg 

Zaaknummer 

DCS - 1965812 

De onderhoudstoestand van de Verlengde Sportlaan is slecht. De gemeente Almelo wil daarom 

op korte termijn die verharding herstellen en enkele aanpassingen doen. In deze brief informeer ik 

u hierover. 

Wat gaat er gebeuren? 

Het bestaande asfalt breken we op en vervangen we door gebakken klinkers. De rijbaan, vanaf 

de Hospitaalweg tot aan de ingang van het complex, wordt breder. Hierdoor is er een goede 

bereikbaarheid voor de hulpdiensten en kan men de parkeervakken goed in- en uitrijden. Door de 

verbreding schuiven de bestaande parkeervakken een stuk op. De rijbaan ná de ingang richting de 

Sportlaan wordt uitgevoerd als een smallere eenrichtingsweg. De rijrichting wordt dan Sportlaan 

richting Hospitaalweg. Net na de ingang van het sportcomplex, ten noorden daarvan, komt een 

kleine wegversmalling. Dit is om de overgang met het éénrichtingsverkeer te benadrukken. 

Wanneer? 

De firma Strukton gaat in opdracht van de gemeente Almelo de werkzaamheden uitvoeren. 

Fase 1: in week 4, dit is de week van 20 januari 2020, start Strukton met riolerings-

werkzaamheden. Deze fase duurt ongeveer twee weken. 

Fase 2: daarna gaat men verder (week 6, 3 februari) met het opbreken van het asfalt en 

aanbrengen van gebakken klinkers. In deze fase worden ook de parkeervakken opgeschoven. 

Fase 2 duurt ongeveer 3 weken. 

Fase 3: aansluitend (week 9, 24 februari 2020) gaat Strukton verder met het maken van de 

versmalling. In de rijbaan van het noordelijke gedeelte worden dan ook de gebakken klinkers 

aangebracht. Fase 3 gaat ook circa 3 weken duren. 

Wij verwachten de werkzaamheden rond 20 maart 2020 klaar te hebben. Onze planning is sterk 

afhankelijk van de weersomstandigheden. 
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Gevolgen voor u. 

Tijdens de 1 Ste en 2de fase is het complex voor voetgangers bereikbaar via een tijdelijk platenbaan. 

Via een tijdelijke opening in het hek kan men het terrein bereiken. Daarbij worden aan de zijde 

van de Hospitaalweg tijdelijke parkeervakken aangebracht. De route voor gemotoriseerd verkeer 

is via de Hospitaalweg. Fietser worden via de Sportlaan naar het complex geleid. De omleiding 

wordt met borden aangegeven. 

Tijdens de 3de fase is het zuidelijk gedeelte weer beschikbaar. Bezoekers kunnen dan via die zijde 

het complex bereiken, Ook de parkeervoorzieningen zijn dan weer te gebruiken. Toegang via de 

Sportlaan is dan niet mogelijk. 

Vragen? 

Voor vragen over de uitvoering kunt u contact opnemen met de opzichter, de heer J. van den 

Brink, telefonisch bereikbaar op nummer: 06 53291053. Voor algemene vragen kunt u contact 

met opnemen met de heer A. Takkenberg, bereikbaar via het algemene nummer: 0546-541 1 1 1 . 

De werkzaamheden zorgen voor hinder om het sportcomplex te bereiken, wij vragen hiervoor uw 

begrip. 

Met vriendelijke groet, 

Namens burgemeester en wethouders van Almelo, 

A.H.J. Takkenberg 

projectleider openbare ruimte 

Sector Uitvoering Fysiek 

Dit document is digitaal aangemaakt en daarom niet ondertekend. 
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