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Vanaíd nsdag '19 november slad Heijmans n opdracht van de qemeenie Apeldoorn nrel asfaLlondeftoud

aan de Panetenlaan. ovóndè e. parà elweg Schunersweg. De bitlage geeÍl aan we ke de en hel beÍeÍl
Het wer* beslaat voorname lk uit het vern euwen van de asÍat dek aag

ln dezè bÍiei níorÍreren w, u over de werkzaamheden

Vàn dinsdàg 19 novëmbér 07:00lot vrijdag 22 novemler 17:00 is de Planelenlaan voor al het

verkeervollèdig aÍgeslotèn. Voor de bewoners van Panetenaa.25 tnr 9r beiekent dit dat tussen 07 00

en 17:00 de wo. ngen niet mel de auto bereikbaarz!n levoetzulen de wonlngen be.ekbaar bljven. Na

l7 00 ziln de woninsen weer bereikbaaÍ voor het verkeeÍ. Wi vezoeken u ook om vanatd nsdaq 19

november 07:00 geen voertugen angs de ka.t van de straal te Darkeren.

Van dinsdàg 26 november 07:00lot vrrdag 29 november 17:00 is de pamllelweq van de Schutt€rsweg
voor al h€t verkeer vollédig aÍgesloten. Vcor de bewoners van Schuttersweg 43 lrm 73 en 85 L,m 125 betekent

d I dai tusse. 07:00 en 17:00 de para e weg Schuttersweg afgesloten en de won ngen n et met de aulo

bereikbaar ztn. te voet zullen de won ngen bereikbaar b !len Na r7:00 z!. de wo. ngeó weer bereikbaar voor
het verkeer De schltteÍsweg zeÍwordt ner afgesloieó

Van dinsdag 26 november 07:00 tot vrídag 29 november 17:00 is de ovonde (kruisinq Planetenlaan,

Schutlersweg, Jacob catslaan en Bilderdijklaan vooralhel verkèer vollëdig aÍgesloien D t berekeni

dat de Schutterswes en de Panetenlaan net vanaide ovonde beÍekt kunnen woÍden. Bewoners van de

Panete. aa. kunnen ómilden óve.: Screnseweg. Bàdhursweg en de Zandlopetueg Bewonersva. de

Schunersweg kunnen om.lden oveÍ John F. Kenredylaan en de Sprengenweg

Omleiding busltn 2 Schuttersweg
ln verband met hel aisL! ten van de óvonde en de para le weg Schltlersweg. komen de blshaien aan de

Schlnèrsweg te vèrua en vanaÍ dinsdag 26 november tót en met vrrjdag 29 november De d ctrlstbrlzilnde

bushalte is gelegen aan de Sprensenweq. Meer nÍormatle over de bus omled nq v ndl u op

!\^W synlusge derand nl
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W! doen ons lilerste best om de oveíasi voor ! zo bepeÍkt rnogellk te houden en vraqen om uw begnp.
WanneeÍ u vraqen heefr. kunt u contact opnemen va bóvenstaande contactgegevens
Nlet vriende !ke groel.
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