
 

   
 

Werkzaamheden WoonRijpMaken Brouwhuizen Groenlo 

 

Globale en voorlopige planning (kan gedurende de werkzaamheden aangepast worden) 

 

• Trottoir oneven-zijde Theo de Groenstraat 

o Week 50/2020 t/m week 51/2020 

▪ Lichte verkeershinder door werkzaamheden. 

▪  Woningen oneven-zijde alleen te voet bereikbaar. 

Bewoners/bezoekers oneven huisnummers auto’s graag elders 

parkeren. 

 

• Rijbaan Theo de Groenstraat 

o Week 1/2021 t/m week 4/2021 

▪ Veel verkeershinder door werkzaamheden, complete (gedeeltelijke) 

afsluiting voor gemotoriseerd verkeer. Woningen blijven via trottoir 

bereikbaar. Parkeervakken dienen vrij te blijven t.b.v. opslag 

materialen! 

▪ Week 1 t/m 3 → Afsluiting vanaf huisnr. 20 t/m huisnr. 50 incl. 

kruising De Woerd. Zodra verhardingen gereed zijn wordt wegvak 

weer open gesteld. 

▪ Week 3 t/m 4 → Afsluiting vanaf huisnr. 44 t/m Brouwhuis. Zodra 

verhardingen gereed zijn, wordt wegvak weer open gesteld. 

 

• Groenstroken/wadi’s 

o Week 1/2021 t/m week 10/2021 

▪ Verkeershinder is minimaal. 

▪ Verbeteren van de bodemgesteldheid van de wadi’s en het 

aanplanten van de groenvoorziening conform groenplan/segmenten 

 

• Trottoir/parkeervakken/inritten even-zijde Willem Neerfeldtstraat 

o Week 5/2021 t/m week. 7/2021 

▪ Lichte verkeershinder door werkzaamheden. 

▪  Woningen even-zijde alleen te voet bereikbaar. Bewoners/bezoekers 

oneven huisnummers auto’s graag elders parkeren. 

  



 

   
 

 

• Rijbaan Willem Neerfeldtstraat 

o Week 8/2021 t/m week 12/2021 

▪ Veel verkeershinder door werkzaamheden, complete (gedeeltelijke) 

afsluiting voor gemotoriseerd verkeer. Woningen blijven via trottoir 

bereikbaar. Parkeervakken dienen vrij te blijven t.b.v. opslag 

materialen! 

▪ Week 8 t/m 10  → Afsluiting vanaf huisnr. 8 t/m huisnr. 24. Zodra 

verhardingen gereed zijn wordt wegvak weer open gesteld. 

▪ Week 11 t/m 12 → Afsluiting vanaf huisnr. 24 t/m Brouwhuis. Zodra 

verhardingen gereed zijn, wordt wegvak weer open gesteld. 

 

• Trottoir Brouwhuis 1 t/m 11 

o Week 13/2021  

▪ Lichte verkeershinder door werkzaamheden. 

▪  Woningen alleen te voet bereikbaar of via parkeerplaats aan 

achterzijde.  

 

Voor vragen over planning/uitvoering graag bij voorkeur per mail contact opnemen met 

uitvoerder Kevin Klein Tank k.kleintank@rouwmaat.nl en een cc naar 

r.klomps@rouwmaat.nl  
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