
 

 

Aan de bewoner(s) van  
 
Zie adressen, Documenten 
 

 
 

 Postadres Postbus 500 
7770 BA Hardenberg 

Bezoekadres Stephanuspark 1 
7772 HZ Hardenberg 

Internet www.hardenberg.nl 

Telefoon 14 0523 

 
 

Uw kenmerk    

Zaaknummer 202874   

Behandeld door: Leon Verkuijlen Hardenberg, 17 mei 2021 

Onderwerp bewonersbrief Herinrichting Broekdijk te Bruchterveld   

 
 

 
Beste bewoner, 
 
De afgelopen maanden is de gemeente Hardenberg bezig geweest met het voorbereiden van het onder-
houd aan de Broekdijk in Bruchterveld. In deze brief informeren wij u over de planning en verschillende 
fasen.  
 
Start vanaf 31 mei 
Aannemer NTP B.V. start vanaf maandag 31 mei 2021 met de werkzaamheden. We verwachten dat de 
aannemer eind juli/begin augustus 2021 klaar is. Het kan zijn dat de planning wijzigt, bijvoorbeeld door 
het weer of als iets tegenzit. Als dat zo is, dan krijgt u daarover bericht van NTP. NTP werkt van maandag 
tot en met vrijdag tussen 07:00 en 16:00 uur. 
 
Bereikbaarheid Broekdijk 
De werkzaamheden worden uitgevoerd in 3 fasen. Zo zorgen we ervoor dat de Broekdijk zoveel mogelijk 
bereikbaar blijft. Het deel waar NTP aan het werk is, wordt afgesloten voor auto’s. Dit betekent dat u dan 
niet met de auto bij uw huis kunt komen. U kunt uw huis wel altijd lopend of met de fiets bereiken.  
Voor doorgaand verkeer is de Broekdijk de hele periode afgesloten. Dit verkeer wordt omgeleid met een 
omleidingsroute. 
 
Planning 
In week 18 is al gestart met het vervangen van de oude water- en gasleidingen en het aanleggen van een 
glasvezelkabel. U heeft hierover een brief gekregen van de aannemer die deze werkzaamheden uitvoert. 
 

http://www.hardenberg.nl/


 

 
Hieronder ziet u de planning van de 3 fasen van aannemer NTP, en in de bijlage vindt u een tekening. 
Wanneer welke fase precies begint en eindigt, ligt aan de werkzaamheden aan de kabels en leidingen. 
Als de planning wijzigt krijgt u daarover bericht van NTP. 
 

• Fase 1 – Meester Holtropstraat tot Geert Arendsweg  
Duurt ongeveer 4 weken: week 22, 23, 24 en 25.  Het asfalt van fase 1 en 2 wordt gecombineerd 
aangebracht, week 26 en 27. 
 

• Fase 2 - Gedeelte kruising Geert Arendsweg en kruising Kerkweg  
Duurt ongeveer 3 weken: week 25, 26 en 27. 
Vanaf week 26 t/m 27 zijn beide kruisingen afgesloten.  
 

• Fase 3 - kruising Kerkweg tot kombord richting Kloosterhaar 

Duurt ongeveer 3 weken: week 28, 29 en 30. Of eerder als dat mogelijk is.  

Neem contact op bij vragen  
Heeft u vragen over de werkzaamheden van NTP dan kunt u contact opnemen met uitvoerder Henk 
Kompagnie.  
U kunt hem tussen 07:00 en 16:30 uur bellen op 06-22487950, of mailen naar  h.kompagnie@ntp.nl. 
 
Voor andere vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Hardenberg.  
Projectleider Leon Verkuijlen: mail naar leon.verkuijlen@hardenberg.nl  of bel 06-21194374.  
Christian de Ruiter, toezichthouder, mail naar christian.deruiter@hardenberg.nl  
of bel 06-15647428. 
 
Meer informatie op de website van de gemeente 
Informatie over de inrichting van de Broekdijk leest u op www.hardenberg.nl/broekdijk  
 
Wij proberen de overlast voor u tot een minimum te beperken. Wij zorgen ervoor dat Rova uw containers 
kan legen tijdens de werkzaamheden. Zet de container dan wel neer op een plek waar de vuilniswagen bij 
kan komen. Indien u zelf de container niet kunt verplaatsten, neem dan contact op met de uitvoerder van 
NTP. Contactgegevens zie bovenstaand kopje “Neem contact op bij vragen”. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, 
 
 
 
L.J. Luijben 
Teamleider OG-Infrastructuur, gebouwen en gronden 
Afdeling Openbaar Gebied     
 
 
 
Bijlage: Fasetekening 
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