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Informatiebijeenkomst verdubbeling Laan van Osseveld

Beste heer/mevrouw,
Het werk aan de tunnel Laan van Osseveld is in volle gang. Daarnaast starten we na de zomer met de
verbreding van de Laan van Osseveld. Het bedrijf ‘Van Kessel’ gaat deze werkzaamheden uitvoeren. Zij
starten vanaf september 2022 met het werk en doen dit in verschillende fases. We willen u graag
informeren over de uitvoering. Daarom nodigen we u uit voor een bewonersavond.
Wel vragen wij u om bij verkoudheidsklachten thuis te blijven. De te tonen informatie komt op korte
termijn ook beschikbaar op www.apeldoorn.nl/tunnelosseveld

Bewonersavond op woensdag 22 juni 2022
U bent tussen 19.00 uur en 21.00 uur van harte welkom bij Van der Valk, Landgoedlaan 26 in Apeldoorn.
Het is een inloopbijeenkomst dus u kunt zelf het moment kiezen dat u het beste uitkomt. Tijdens de
bewonersavond geven medewerkers van Van Kessel en medewerkers van de gemeente Apeldoorn een
toelichting op de planning en fasering van de werkzaamheden. Daarnaast is er gelegenheid om vragen te
stellen aan de betrokken medewerkers.
Verbreding Laan van Osseveld
De gemeente heeft het ontwerp van de verbreding inmiddels klaar. Dit kunt u bekijken op
www.apeldoorn.nl/tunnelosseveld. Het gaat om een verdubbeling van het aantal rijstroken: van twee naar
vier en de aanleg van fietspaden met twee rijrichtingen tussen de kruising Laan van Osseveld en
Zutphensestraat tot en met de kruising Laan van Osseveld-Deventerstraat. Ook de ontsluiting naar het
Rietveld en de kruising Veenhuizerweg maken onderdeel uit van het werk.
Blijf op de hoogte
We houden u graag op de hoogte van alle ontwikkelingen. Dat doen we via onze website:
www.apeldoorn.nl/tunnelosseveld, digitale nieuwsbrief, social media en in bijeenkomsten. Wilt u niets
missen? Schrijft u zich dan in voor de digitale nieuwsbrief op onze website:
www.apeldoorn.nl/tunnelosseveld. Ook is er een bouwapp. Hiermee wordt u geïnformeerd door de
aannemer over werkzaamheden en eventuele hinder. Deze kunt u downloaden via
https://debouw.app/projects/onderdoorgang-laan-van-osseveld/
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Vragen?
De gemeente heeft voor dit project een omgevingsmanager aangesteld. Zij is het aanspreekpunt voor de
buurt. Heeft u vragen na deze brief? Neem dan contact op met Bettine Potter op 06-1868 7589 (ook via
WhatsApp), of stuur een e-mail naar tunnelosseveld@apeldoorn.nl

Met vriendelijke groet,
Michel Groenendijk
Projectmanager Tunnel Laan van Osseveld
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