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BEWONERSBRIEF NR. 13 – TERBORGSEWEG 
 
 
Terborgseweg vanaf 18 mei geheel toegankelijk 
 

Het einde van de werkzaamheden aan de Terborgseweg is in zicht. Eind juni worden de werkzaamheden helemaal afgerond 

met een prachtig resultaat tot gevolg. Vanaf zaterdag 18 mei is de Terborgseweg weer geheel toegankelijk voor verkeer in 

twee richtingen.  

 

De kruisingen met de Melkweg en de Stationsstraat zijn vanaf zaterdag 18 mei weer open. Alleen de toegang naar het 

parkeerterrein ‘Wei van Ome Karel’, komend vanaf de Terborgseweg, is nog gedurende 1,5 week afgesloten. De Wei van 

Ome Karel is wel bereikbaar via de Prins Hendrikstraat. Winkels, bedrijven en woningen aan de Terborgseweg blijven 

gedurende de werkzaamheden bereikbaar. 

 

De laatste fase van het werk start op maandag 20 mei. Dit betreft het deel parallelweg en trottoirs tussen de Emmastraat en 

de Prins Hendrikstraat. De werkzaamheden voeren we in delen uit om de overlast te minimaliseren. We starten aan de zijde 

Prins Hendrikstraat zodat de aansluiting met de Wei van Ome Karel zo snel mogelijk weer bereikbaar is. De werkzaamheden 

zullen uiterlijk 2 juli gereed zijn. 

 

Parkeren Parallelweg 
De werkzaamheden die momenteel nog aan de parallelweg 

plaatsvinden, worden in delen uitgevoerd. Dat betekent dat de 

langsparkeervakken aan de parallelweg tijdelijk komen te vervallen 

omdat deze precies binnen ons werkterrein vallen. We hebben 

gezocht naar alternatieven, maar dit is vanwege ruimtegebrek niet 

mogelijk. In de nieuwe situatie komen deze parkeerplaatsen weer 

terug. Tot die tijd kunt u parkeren op de parkeerplaatsen in de 

directe omgeving. 

 

Hiernaast een afbeelding van de verkeerssituatie rondom de 

Terborgseweg, geldig van maandag 20 t/m woensdag 29 mei 2019 
We hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u 

nog vragen hebben, kunt u contact opnemen met ondergetekende. 

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

Namens het bouwteam “Terborgseweg Doetinchem” 

Inge Bruggink, Omgevingsmanager Dusseldorp ISM 

i.bruggink@dusseldorp.nu | 06-10 29 90 59 

 

 

 
Alle hierboven genoemde data zijn altijd onder voorbehoud. Door ongunstige weersomstandigheden of andere 

onverwachte zaken, kunnen we genoodzaakt zijn de planning aan te passen. U wordt hier vooraf over geïnformeerd, 

maar uiteraard doen we er alles aan om dit te voorkomen. 

Actuele informatie vindt u op ook op www.doetinchem.nl/terborgseweg of leest u in het Doetinchems Vizier 
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