
 

 

 

#1 – 2019 

App-nummer 06-53199723: het laatste nieuws over de werkzaamheden 

Voor de communicatie over werk gerelateerde onderwerpen maken wij gebruik van een verzendlijst in WhatsApp.  
Indien u via de app op de hoogte wilt worden gehouden van wijzingen in de omleidingsroutes, planning, voortgang en ander nieuws, 

verzoeken wij u een WhatsApp-bericht te sturen naar het nummer 06-53199723. Graag onder vermelding van uw straatnaam en 
huisnummer (we nemen u niet op in een WhatsApp-groep, maar u ontvangt via een persoonlijk bericht direct het laatste nieuws over 

het werk). N.b.: dit 06-nummer is uitsluitend bedoeld als nieuws-app en heeft géén telefoonfunctie. 
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Nieuwsbrief 
N366 traject Pekelder hoofddiep - Alteveer 

In opdracht van de Provincie Groningen voeren wij de werkzaamheden uit voor het bestek N366, gedeelte 
Reconstructie aansluiting Pekela-Zuid en verbreding Pekela – Alteveer. 

Op donderdag 3 oktober 2019 is in buurthuis De 
Kiepe te Nieuwe Pekela een inloopbijeenkomst 
geweest voor alle aanwonenden en 
belanghebbenden. In navolging daarop ontvangt u 
hierbij de eerste nieuwsbrief, over de voortgang van 
het werk. 
 

 
 
Wij zijn inmiddels gestart met de werkzaamheden 
buiten. We beginnen met de aanleg van de rotondes 
en de op- en afritten, dit zal tot ca. maart 2020 
duren. In het voorjaar van 2020 starten we met het 
verleggen van de Onstwedderweg. 
In overleg met de provincie is besloten de afrit 
Pekela-Zuid vanaf 1 oktober volledig af te sluiten, in 
verband met de verkeersveiligheid. Het asfalt en de 
onderliggende fundering worden in de komende 
weken verwijderd. Het zand wat daarbij vrijkomt 
wordt gebruikt voor de nieuwe op-/afritten en 
rotondes. 
 
De Onstwedderweg tussen Nieuwe Pekela en 
Alteveer is in verband met de verkeersveiligheid 
afgesloten. Tevens wordt deze weg straks als 
transportroute voor het werkverkeer gebruikt.  
Voor de fietsers is er een omleidingsroute 
aangegeven over Oud Alteveer langs het kanaal.  
De gemeente Pekela zal deze fiets-omleidingsroute 
ook meenemen in de strooiroute. 

 
 
Informatiepunt 
In de uitvoerderskeet hebben wij wekelijks een 
inloop uur, op maandag (9.00u-10.00u) en 
donderdag (13.00u-14.00u). 
Hier is een medewerker van HAZ aanwezig voor het 
beantwoorden van vragen. 
De locatie is het oude kantoor van de firma Van der 
Velde; Pekelwerk 42 te Nieuwe Pekela. 
Voor de omgeving is dhr. J. de Munnik  
(HAZ) het aanspreekpunt als omgevingsmanager.  
Zijn telefoonnummer is: 06 - 11 44 50 94. 


