informa�e voor bewoners - april 2021
In dit bulle�n van de gemeente Deventer vindt u de laatste stand van zaken
rond bouw en inrich�ng van De Vijfde Hoek.

Willem Witsenstraat afgesloten in meivakan�e
Begin mei wordt de kruising van de Willem Witsenstraat met de Vincent van
Goghstraat/Theda Mansholtstraat �jdelijk afgesloten. Dusseldorp Infra, Sloop
en Milieu gaat deze kruising opnieuw bestraten. U kunt de wijk in en uit via de
Van der Marcklaan. De omleidingsroute is duidelijk aangegeven.
Om verkeershinder zoveel
mogelijk te voorkomen, worden
de werkzaamheden aan de
kruising in de meivakan�e
gedaan, tussen maandag 3 en
woensdag 12 mei.
Omleidingsroute
Verkeer naar de wijk kan vanaf
de Leonard Springerlaan via de
Van der Marcklaan en de Theda
Mansholtstraat de wijk in. De
route de wijk uit is precies
omgekeerd. De omleiding is
aangegeven met borden. Op
het kaartje hiernaast is de route
te zien.

Alle kavels in De Vijfde Hoek
verkocht
Een bijzonder moment: de nog
resterende kavels in De Vijfde Hoek
zijn verkocht.
De kopers starten binnenkort met de
bouw van hun woning, of zijn inmiddels
aan de slag. Daarmee worden de lege
plekken in de wijk gevuld.

Inrich�ng van laatste delen De Vijfde Hoek

Aanplant van groen

Nu de meeste kavels bebouwd zijn, worden de laatste
stukken van De Vijfde Hoek defini�ef ingericht. Dusseldorp Infra, Sloop en Milieu is momenteel volop aan het
werk in Spijkvoorderenk. Ze leggen de defini�eve bestra�ng, tro�oirs, parkeervakken en plantvakken aan.

Dit voorjaar wordt er groen
aangeplant op deze loca�es:
• De Tjeenk Willinkstraat incl.
de hoek Colenbranderstraat.
• Het blok Rispensstraat – Van
der Marcklaan – Willem ten
Entelstraat.
• De hoek Bernardus van
den Bergweg – Johannes
Broekhuysenstraat.
• De Willem Witsenstraat
(bomen).
In de straten in Spijkvoorderenk
waar nu de weg en de parkeervakken worden aangelegd,
wordt het groen aangeplant in
het najaar van 2021/voorjaar
2022.

Spijkvoorderenk
De Vorsselman de Heerstraat
en de Bernardus van den
Bergweg (beide tussen de
Hoogeveenstraat en het
fietspad langs de Oerdijk) zijn
het eerst aan de beurt. De
straten zijn rond eind april/
begin mei klaar.
Verder wordt er gewerkt
aan de Hoogeveenstraat
(vanaf de Vorsselman de
Heerstraat tot aan de Johannes
Bosboomstraat). Deze is begin
juni defini�ef ingericht.
De Johannes Bosboomstraat
(tussen de Hoogeveenstraat en
het fietspad langs de Oerdijk)
is als laatste aan de beurt. Eind
juni is ook deze straat klaar.
Tijdens de werkzaamheden zijn
de wegen �jdelijk afgezet. Het
kan zijn dat uw parkeerplaats

even niet bereikbaar is.
U kunt de auto dan in de
naastliggende straten parkeren.
Spijkvoorderhout
In Spijkvoorderhout staan veel
woningen nog in de steigers.
Hier start het inrichten als de
meeste woningen klaar zijn.
Dan zullen we de bestra�ng
van de laatste wegen defini�ef
maken en het groen aanleggen.
De verwach�ng is dat dit eind
dit jaar/begin volgend jaar is.

De nieuw aangeplante bomen
en struiken zijn in het eerste
seizoen al�jd kwetsbaar.
Daarom geven we dit groen zo
nodig extra water. Is er sprake
van langere droogte? Dan mag
u gerust meehelpen door het
groen buiten uw tuin water te
geven. Doet u dat bij voorkeur
als de zon gedaald is.

Projectmedewerker met pensioen
Kort geleden is civiel projectmedewerker Antoon
Rothenga�er met pensioen gegaan, na ruim veer�g jaar
dienst voor de gemeente Deventer.
Voor inwoners van De Vij�oek is Antoon een bekend gezicht. Hij is
jarenlang betrokken geweest bij de aanleg van alle infrastructuur
in de wijk. De laatste jaren lag de focus daarbij op de afronding van
wijkdeel De Vijfde Hoek. Bewoners konden al�jd bij hem terecht
voor vragen. Hij was vaak op de fiets of lopend in de wijk te zien.
Het team van De Vijfde Hoek dankt Antoon hartelijk voor zijn grote
inzet en betrokkenheid bij de realisa�e van De Vij�oek.

Contact

• Hee� u vragen of opmerkingen over de werkzaamheden in de wijk? Neem dan contact op met
omgevingsmanager Wim de Lang via tel. (06) 22 75 27 95 of w.delang@dusseldorp.nu.
• Hee� u algemene vragen over de ontwikkeling van De Vijfde Hoek? Kijk dan op www.devijfdehoek.nl
of neem contact op met senior projectadviseur Peter van Meel, tel. 14 0570.

