
Meer informatie over het project

Gemeente Ommen vindt veilige en comfortabele
fietsverbindingen belangrijk. Daarom werkt
aannemer Dura Vermeer de komende maanden aan
nieuwe en betere fietsverbindingen in uw buurt. 

De werkzaamheden in de Chevalleraustraat zijn in
volle gang. Binnenkort starten we ook met
werkzaamheden in de Kievitstraat. In deze brief
ontvangt u daarover meer informatie.

September 2022 - Werkzaamheden Kievitstraat

Fietsverbindingen
Ommen

Op www.ommen.nl/fietsverbindingen-ommen vindt u meer
informatie over de projecten en de ontwerpen van de straat.

De nieuwe inrichting van de straten in uw buurt vraagt
soms om nieuwe of andere verkeersborden en
voorrangstekens. Het plaatsen en aanbrengen van deze
nieuwe borden en tekens is onderdeel van de
werkzaamheden. Om ervoor te zorgen dat deze
aanpassingen ook rechtsgeldig zijn, heeft de gemeente
Ommen een verkeersbesluit genomen. 

Meer informatie over dit verkeersbesluit vindt u op
www.ommen.nl/inwoners/wonen/bekendmakingen.

Verkeersbesluit (nieuwe) 
verkeersborden en voorrangstekens

http://www.ommen.nl/fietsverbindingen-ommen


Vanaf maandag 31 oktober gaan we verder met het vervolg van de werkzaamheden in de Kievitstraat
(Fase 4B). De Kievitstraat is afgesloten vanaf de kruising met de Patrijsstraat tot de tweede kruising met
de Merelstraat. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 4 november.

Deel 2 werkzaamheden Kievitstraat vanaf 31 oktober 

Met de auto volgt u vanaf Dante-
Noord de omleidingsroute via het
Broekdijkje richting de Meerkoet en de
Patrijsstraat.
Met de auto wordt u vanaf de
Fazantstraat en de Korhoenstraat door
verkeersregelaars omgeleid via het
Broekdijkje of de Chevalleraustraat.
Met de fiets volgt u de omleidingsroute
via de Merelstraat.

Deel 1 werkzaamheden Kievitstraat 
5 oktober van start

Op woensdag 5 oktober starten we
met de eerste werkzaamheden in
de Kievitstraat (Fase 4A). We
leggen het fietspad aan langs de
kruising Kievitstraat - Merelstraat,
dit betekent dat deze kruising
gedeeltelijk is afgesloten. Ook
beginnen we met voorbereidende
werkzaamheden aan de andere
kant van de Kievitstraat. 
De werkzaamheden duren tot en
met vrijdag 28 oktober.

Met de auto kunt u de wijk Dante-Noord in- en uitrijden via de tweede
kruising met de Merelstraat. Vervolgens kunt u via de Kievitstraat
richting de Danteweg of de Chevalleraustraat rijden. 
Met de fiets volgt u de omleidingsroute via de Merelstraat.
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Met de auto kunt u dit deel van de straat niet bereiken. Omwonenden
kunnen hun auto parkeren in de omliggende straten.
Met de fiets volgt u de omleidingsroute via de Merelstraat.

Vanaf maandag 7 november starten we met de laatste werkzaamheden in de
Kievitstraat (Fase 6). De Kievitstraat is afgesloten vanaf de tweede kruising met
de Merelstraat tot het Broekdijkje. De werkzaamheden duren tot en met
zaterdag 12 november.

Deel 3 werkzaamheden Kievitstraat 
vanaf 7 november

We houden u graag op de hoogte
We houden u graag op de hoogte met de BouwApp.
Dit is app voor uw smartphone waarop we elke week
updates delen. Download de BouwApp via de App
Store of Google Play. Selecteer het project
‘Fietsverbindingen Ommen’ en klik op het sterretje
om deze favoriet te maken.  

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met uitvoerder Anne-Wim Klein Kranenbarg
via  0653599481 of a.klein.kranenbarg@duravermeer.nl.

mailto:a.klein.kranenbarg@duravermeer.nl

