Bijlage 2: Faseringsperiode
•

Ds. Martin Luther Kingweg. Fase 1-1
Na de saneringswerkzaamheden en het aanbrengen van het laatste riool. Zijn we druk bezig met het
aanbrengen van de klinkerbestrating in de rijbaan en gaat deze voor de Kerstvakantie open.

•

Ds. Martin Luther Kingweg Fase 1-2
Aansluitende op fase 1-1 trekken we de klinkerbestrating in de rijbaan tot de Indigostraat door en gaat
deze voor de Kerstvakantie open. De klinkerbestrating vanaf de Indigostraat tot de Vermiljoenweg
brengen we in januari 2022 aan.

•

Twiskeweg Fase 4-1
Na de saneringswerkzaamheden en aanbrengen van het laatste riool op de Twiskeweg, brengen we de
klinkerbestrating aan. Deze werkzaamheden duren tot en met week 6. Tevens worden in de hofjes de
stoepen voor de Kerstvakantie aangebracht.

•

Twiskeweg Fase 4-2
In 2e deel van de Twiskeweg zijn de westelijk stoepen aangebracht en gaan we na de kerstvakantie in
week 2- 2022, de oostelijk stoepen en de klinkerbestrating in de rijbaan richting rotonde De Weer
aanbrengen. Deze werkzaamheden duren tot en met week 8. Het definitieve asfalt bij de Rotonde wordt
pas aangebracht als de straatwerkzaamheden in de Twiskeweg gereed zijn.

•

De Weer Fase 5-1
Zowel fase 5-1 en fase 5-2 zijn voor de kerstvakantie gereed en opengesteld.

•

Vermiljoenweg Fase 6
Tot de Kerstvakantie zijn we druk bezig met het aanbrengen van de stoepen, klinker bestratingen in de
parkeervakken en rijbaan tot het kruispunt Koningsgeelstraat . Deze zijn voor de kerstvakantie gereed en
bereikbaar.

•

Inrichting binnenterrein Indigo Fase 7
In de binnentuin van de Indigostraat moet het asfalt in de schuine loper worden gebracht. Dit zal als de
weersomstandigheden het toelaten maart 2022 worden uitgevoerd. De parkeerplaatsen rondom de
binnentuin zijn inmiddels gereed en bereikbaar. Als laatste worden de parkeerplaatsen en de rijweg voor
de bestaande garages vanaf week 13-2022 aangepakt en duren deze werkzaamheden tot week 15-2022.

•

Indigostraat Fase 8
Na de Kerstvakantie week 2-2022 breken we de aanwezige bestratingen in de Indigostraat op en
brengen we nieuwe rioleringen aan. Als deze klaar zijn, worden de stoepen en nieuwe klinkerbestratingen
in de parkeervakken en rijbaan aangebracht. Deze werkzaamheden zijn week 9 klaar.

•

Koningsgeelstraat Fase 9
Deze werkzaamheden, het vervangen van de rioleringen en aanbrengen nieuwe bestratingen, sluiten aan
op fase 8 ( Indigostraat). Deze werkzaamheden worden in week 4 t/m week 12) uitgevoerd.

•

Aanpassingen kruising Vermiljoenweg Fase 10
Als de werkzaamheden van fase 8 en 9 klaar zijn, worden aansluitend de werkzaamheden van het
kruispunt uitgevoerd. (betreft opbreken oude bestrating en aanbrengen nieuwe klinkerbestratingen ).
Deze werkzaamheden worden tussen week 11 en week 15 uitgevoerd. Zodra het laatste deel van fase 9
wordt uitgevoerd en de aanpassing aan de kruising Vermiljoenweg plaatsvinden zal het verkeer via de
Walraven van hallbrug de wijk kunnen bereiken.

