
 
 
 

Aan de bewoner(s) van dit pand 
Datum: 7 mei 2018 
 

Wegwerkzaamheden N365 (Alteveer (N366)- Vlagtwedde - Duitse 
grens. 

 
Geachte heer, mevrouw,  
 
In opdracht van het ingenieursbureau van de provincie Groningen  worden door de firma "DE WILDE 
WEGENBOUW B.V." een aantal werkzaamheden uitgevoerd op de N365.   
Het betreft hier: 

- Het aanpassen en vervangen van de middenstrook van grijs graniet in de schoolzone in de 
bebouwde kom te Alteveer, dit naar aanleiding van klachten over geluidhinder. 

- Het vervangen van de tussenlaag en de deklaag binnen de bebouwde kom van Onstwedde, 
het betreft hier het gedeelte Luringstraat tussen de aansluiting verlengde Luringstraat  en de 
Dorpstraat, de rotonde gelegen op de aansluiting Dorpstraat/Luringstraat zal in zijn geheel in 
het groot onderhoud worden meegenomen.  

Dit brengt met zich mee dat de N365, tussen de aansluiting N366/Alteveer en de rotonde 
Dorpsweg/Luringstraat te Onstwedde gedeeltelijk zal worden afgesloten ter plaatse van de uit te 
voeren werkzaamheden, verkeer zal middels routeborden worden omgeleid. 
 
Met deze brief willen wij u informeren over het uitvoeren van deze werkzaamheden, ook zullen wij 
op dinsdag 15 mei een inloopavond plannen in dorpshuis de Drijscheer, Keiweg 1 te Alteveer, u kunt 
daar tussen 17:00 uur en 20:00 uur binnenlopen en vragen stellen over planning en uitvoering. Wij 
kunnen niet verhinderen dat u overlast gaat ondervinden van deze werkzaamheden, wij kunnen wel 
proberen de hinder voor u zoveel mogelijk te beperken. 
 
De werkzaamheden in beide dorpen staan gepland in week 23, van maandagmorgen 06:00 uur tot 
vrijdagmiddag 18:00 uur, of zoveel korter als mogelijk. 
 
Tijdens de werkzaamheden zult u beperkt toegang hebben met uw auto om langs de rijbaan of  op 
uw oprit te parkeren, zodra dit weer mogelijk is zullen wij deze beperking opheffen, waar mogelijk zal 
dit tijdens de werkzaamheden met behulp van verkeersregelaars worden uitgevoerd.  
 
 

Contact 
Mocht u nog vragen hebben over het project, dan kunt u contact opnemen met het 
ingenieursbureau van de provincie Gronigen dhr. K.G. Tjemmes, tel.: 06-52761655 of met  
dhr. P. Kuiper van de firma De Wilde, tel.: 06-23102801.  

 
Met vriendelijk groet,  
Namens ingenieursbureau provincie 
Groningen. 
 
K.G. Tjemmes 


