NIEUWSBRIEF - 03-, 10 MAART 2022

HERINRICHTING IJSSELKADE FASE 2
Geachte bewoner,
In september 2021 zijn wij, in opdracht van de gemeente Zutphen,
gestart met de werkzaamheden aan de IJsselkade (fase 2). Door de
hoge waterstanden van de IJssel lag het werk de afgelopen maanden
vrijwel stil. In deze nieuwsbrief leest u meer over de werkzaamheden die
binnenkort weer opstarten.

Hoge waterstanden
De afgelopen tijd hebben we de waterstanden nauwlettend in de gaten
gehouden. Deze waren de afgelopen tijd zeer wisselend. Daarom
konden we nog niet opnieuw aan de slag.. De komende periode wordt
een lage waterstand verwacht, daarom kunnen we binnenkort weer van
start.

Opstarten werkzaamheden
Wij verwachten op maandag 14 maart 2022 weer te starten met de
werkzaamheden aan de IJsselkade. We gaan dan verder met de
damwanden, waar we eind 2021 gebleven zijn. Ook starten we met het
aanleggen van het betonwerk van de IJsseltrappen. Tegelijk gaan we
aan de slag met de herinrichting van de openbare ruimte. Zo herstellen
we het waterwerk en brengen nieuwe bestrating aan.

Waterwerk en zitbanken niet toegankelijk
Bij de start van de werkzaamheden verplaatsen we de huidige
bouwhekken. We zetten ze dichterbij de weg, waardoor een groter deel
van de IJsselkade niet beschikbaar is. Dat betekent dat u de komende
tijd niet bij het waterwerk en de zitbanken bij het waterwerk kunt komen.

Bereikbare Medewerkers
o Omgevingsmanager NTP :
Anke Volkerink
: 06-5122 0821
: a.volkerink@ntp.nl
o Uitvoerder NTP :
Bart-Jan Verbeek
: 06-5356 9015
: b.j.verbeek@ntp.nl

Voor de laatste informatie
over het project kunt u
terecht op de projectwebsite
van gemeente Zutphen of op
de projectpagina op de
website van NTP.
Kijk eens op
zutphen.nl/projecten/rivier-in-destad/ijsselkade

of
ntp.nl/projecten/ijsselkade-fase-2/

Meer informatie
Heeft u nog vragen over de werkzaamheden, neem dan contact op met
onze omgevingsmanager of uitvoerder. De contactgegevens vindt u
hiernaast.

Wilt u de nieuwsbrief
voortaan digitaal ontvangen?
Stuur dan een mailtje naar
a.volkerink@ntp.nl

