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Steenwijk,  31 maart 2020  

    

Onderwerp  Aanleg drempels Jonenweg en Kanaaldijk  

 

Beste bewoner(s), 

 

Om de buurt bij de Jonenweg/Vosjacht veiliger te maken gaan we komende periode verkeersdrempels 

aanbrengen bij het kruispunt bij de brug Giethoorn Zuid en de Jonenweg. Deze maatregelen zorgen 

ervoor dat het verkeer via de Geythoornweg wordt geleid. Op de foto’s (pagina 2) krijgt u een indruk 

van de aanpassingen.  

 

Planning en uitvoering werkzaamheden 

Maandag 20 april start aannemersbedrijf Boer Multidiensten met de werkzaamheden. Het kruispunt 

Jonenweg staat als eerste op de planning. Voor een optimale bereikbaarheid van uw woning en bedrijf 

voeren we het werk in twee fasen uit. De werkzaamheden duren naar verwachting drie weken.  

 

Helpt u mee? 

De werkzaamheden kunnen tot enige overlast leiden. We proberen dit tot een minimum te beperken. 

Voor een vlotte uitvoering is uw medewerking onmisbaar. Wilt u daarom: de rijbaan vrij houden, 

eventuele wegafzettingen laten staan en uw auto buiten de afzetting parkeren. 

 

Inrichtingsplan openbaar groen 

Er is een inrichtingsplan gemaakt voor het openbaar groen bij de kruising Jonenweg/Vosjacht. 

Komende zomer willen we hierover met u in gesprek. In verband met de coronamaatregelen is het 

helaas nu niet mogelijk om een datum te plannen. Dat doen we zodra dat wel kan.  

 

Hebt u vragen? 

Hebt u toch problemen door de werkzaamheden die u niet zelf kunt oplossen, bel dan met Erik Boer 

van Boer Multidiensten, telefoonnummer (06) 54 27 11 49 of met gemeentelijke projectleider Arjan 

Vroklage, telefoonnummer 14 0521. U kunt u ook mailen naar arjan.vroklage@steenwijkerland.nl.  

 

Met vriendelijke groet,  

 
Arjan Vroklage, projectleider 

mailto:arjan.vroklage@steenwijkerland.nl
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Jonenweg – voor Indruk Jonenweg – na 

Kanaaldijk – voor Indruk Kanaaldijk – na 


