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Start verdere werkzaamheden Dennenweg, Berkenstraat en Lindelaan e.o. 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Begin dit jaar hebben we u geïnformeerd over het geplande groot onderhoud in de Dennenweg (30 km 
deel), Berkenstraat en Lindelaan. Graag informeren wij u verder over de voortgang van dit project.  
 

Toelichting op het ontwerp 
Lindelaan  
In mei bent u per brief geïnformeerd over de proefafsluiting van de Lindelaan. De afsluiting ten westen 
van de kruising van de Lindelaan met de ingang van het GGZ terrein. Fietsers en voetgangers kunnen 
wel langs deze afsluiting.  
 
Tijdens deze proefafsluiting zijn ervaringen opgehaald in de buurt en bij de hulpdiensten over deze 
afsluiting. Er zijn geen klachten bij de gemeente binnen gekomen maar wel enkele  aandachtspunten. 
Besloten is dan ook om deze tijdelijke maatregel definitief te maken met wat kleine aanpassingen.  De 
gemeente gaat nu het nodige doen om het te formaliseren oa verkeersbesluit en de ruimtelijke procedure. 
Voor een goed beeld van de eindsituatie verwijzen wij u graag naar de ontwerptekening die als bijlage is 
toegevoegd bij deze brief. 
 

Uitvoering werkzaamheden  
Sallandse Wegenbouw gaat maandag 25 oktober beginnen met groot onderhoud Lindelaan en omgeving.  
Met deze brief informeren wij u over de details van de uitvoering. 
 
Fasering en parkeren  
De werkzaamheden worden in de volgende fasering uitgevoerd: 
 

- Fase 1 Dennenweg 
- Fase 2 Dennenweg - Lindelaan 
- Fase 3 Berkenstraat - Lindelaan   
- Fase 4  Lindelaan, gedeelte tussen huisnr. 20 – Populierstraat 
- Fase 5   Lindelaan, gedeelte Populierstraat – huisnr. 2 
- Fase 6A  Lindelaan, gedeelte huisnr. 2 – Anreperstraat 
- Fase 6B  Kruising Lindelaan – Anreperstraat 

 



 Gemeente Assen 
Ons kenmerk:  
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Hieronder treft u een overzicht aan met de fasering.  
 
 
 

 
Vuilcontainers 
Op het overzicht is ook aangegeven waar tijdens de werkzaamheden de vuilcontainers tijdelijk kunnen 
worden aangeboden. Wij verzoeken u vriendelijk om uw container op deze plaatsen neer te zetten. Mocht 
u zelf niet in staat zijn uw afval op de aangewezen plaats aan te bieden, neem dan contact op met een van 
de medewerkers van Sallandse Wegenbouw. Zij zullen u waar nodig assisteren. 
 
Bereikbaarheid van de woningen  
Om de aanliggende percelen bereikbaar te houden zullen de trottoirs zoveel als mogelijk blijven liggen.  
Hierdoor blijft uw perceel altijd te voet bereikbaar. Mocht het zijn dat u hulp nodig heeft met 
bijvoorbeeld boodschappen naar uw woning brengen, zullen de medewerkers van Sallandse Wegenbouw 
u hierbij assisteren. 
 
Contactpersonen  
Uiteraard doen wij ons best de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. Mocht u verdere 
vragen hebben, dan kunt u altijd contact opnemen met de heer B. Rienties van de Gemeente Assen via 
telefoonnummer 06 - 83521652 of de heer R. Dannenberg van de Sallandse Wegenbouw via  
telefoonnummer 06 - 82677950 of e-mail: R.Dannenberg@sallandsewegenbouw.com 
 
Deze brief is afgestemd met de gemeente Assen, mede namens Sallandse Wegenbouw hopen wij u 
hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
Sarah Ririhena 
Omgevingsmanager Sallandse Wegenbouw B.V. 
Tel: 0652 – 034049, email: s.ririhena@sallandsewegenbouw.com 
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