
Bij de Van Gend en Loos loods komt een verblijfruimte met trappen en zitjes. 
Daar komt ook een betonnen vijver. Uit die vijver kronkelt een spiraal in de 
vormen van de contouren van de vestingstad Coevorden omhoog.

Het zes meter hoge kunstwerk in een 
opengewerkte stervorm is vorige week met 
een speciaal transport vanaf de fabriek naar 
een coatingbedrijf gebracht. Daar worden 
kleuren op het kunstwerk aangebracht, paars 
aan de boven- en zijkanten en groen aan de 

onder- en zijkanten. Dit zijn de kleuren van de 
huisstijl van de gemeente Coevorden. 

Het kunstwerk met de naam Viraal Spiraal  
is van de hand van Hans Muller, die ook de 
Vonkentunnel bij het station heeft ontworpen.
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Rotonde 
bij station 
afgesloten
Sinds gisteren is de rotonde voor het 
stationsplein afgesloten voor het verkeer. 
De afsluiting duurt tot en met 26 juni. De 
Van Heutszsingel en de Friesestraat zijn 
vanaf de Stationsstraatt niet bereikbaar. 
Verkeer op de Stationsstraat kan wel 
doorrijden naar de Wilhelminasingel, en 
andersom. Er komt een tijdelijke route voor 
het stationsgebouw langs met een 
verkeersregelinstallatie. 

Het busstation, de parkeerplaats en de 
fietsenstalling aan de centrumkant zijn 
tijdelijk verplaatst naar de Holwert-kant. 
Voetgangers en fietsers kunnen door de 
tunnel gemakkelijk van de ene naar de 
andere kant van het station.  

Er kan door de afsluiting verkeershinder 
ontstaan. Omleidingen worden met gele 
borden aangegeven. 

Bezoekadres:
Kasteel 1
7741 GC Coevorden

Postadres
Postbus 2
7740 AA Coevorden
Telefoon: 14 0524
E-mail: info@coevorden.nl
Website: www.coevorden.nl

Melding openbare ruimte
U kunt bij de gemeente terecht met 
een melding over een probleem bij 
een stoep of straat in uw buurt. In de 
meeste gevallen kunt u dit melden 
bij de gemeente. Bel 14 0524 en geef 
direct uw melding door.
Een uitzondering daarop is kapotte 
straatverlichting, dit kunt u recht-
streeks bij ZIUT melden.

Openingstijden publieksbalie
Wij werken alleen op afspraak

Maandag:  08.30 tot 12.00 uur
Dinsdag:  08.30 tot 12.00 uur
Woensdag:  08.30 tot 16.00 uur
Donderdag:  08.30 tot 12.00 uur
  16.00 tot 19.30 uur
Vrijdag:  08.30 tot 12.00 uur

Dienstverlening op afspraak
De gemeente Coevorden werkt op afspraak. Voor 
veel zaken die u regelt bij Burgerzaken, Belastingen, 
Maatschappelijke ondersteuning of Vergunningen, 
kunt u een afspraak maken. Dit kan online, telefonisch 
of bij de receptie in het Hof van Coevorden, Kasteel 1.

Maak een afspraak op:
www.coevorden.nl/afspraak
of telefonisch via 14 0524.

Bekendmakingen
Alle bekendmakingen van de 
gemeente Coevorden vindt u 
op www.coevorden.nl/
bekendmakingen. U kunt 
zich ook aanmelden voor 
een attenderingsservice via 
e-mail. Dit kan op de landelijke 
website www.overheid.nl. 

Langs het spoor aan de kant 
van de Holwert is een nieuwe 
gracht gegraven. Deze gracht 
staat in verbinding met de 
stadsgracht. Hiervoor is 
onlangs een duiker onder de 
Stationsstraat aangelegd.  

De nieuwe gracht heeft een 
bergende functie. Door de 
verbinding met de gracht in het 

park kan het water daar worden 
ververst. Nu is er in de zomer 
vaak botulisme. Door het regel-
matig verversen van het water is 
de kans daarop kleiner. 

Het Waterschap Vechtstromen 
heeft een financiële bijdrage 
geleverd aan de aanleg van de 
nieuwe gracht. 

Grachten 
verbonden

Er wordt volop gewerkt in het stationsgebied 
en het centrum van Coevorden. 
De werkzaamheden in het stationsgebied gaan 
een nieuwe fase in. Nu de tunnel klaar is wordt 
de rest van het gebied aangepakt. 

In de Friesestraat, Bentheimerstraat en 
Sallandsestraat is de WMD al begonnen met het 
leggen van nieuwe leidingen. Als de WMD klaar is 
met het werk begint de gemeente met het 
opnieuw inrichten van deze straten. 

Met name de werkzaamheden in het 
Stationsgebied hebben gevolgen voor het verkeer, 
omwonenden, ondernemers en bezoekers van de 
binnenstad. 

Werkzaamheden 
Stationsgebied 
en binnenstad 
Coevorden 

Afsluiting 
spoorwegovergangen
Tussen 29 mei en 8 juni gaat ProRail aan de slag 
met het spoor tussen Mariënberg en Emmen. Ze 
gaan het spoorgrind, de bielzen en spoorstaven 
vernieuwen. Ook worden spoorwegover-
gangen vernieuwd. Omwonenden hebben een 
brief ontvangen van ProRail met daarin 
uitgebreide informatie over de werkzaamheden.  

ProRail werkt met groot materieel en 
werktreinen. Zoals een spoorombouwtrein, 
een stopmachine en een kettinghor. Die laatste 
graaft oud spoorgrind onder de bielzen weg dat 
daarna wordt gezeefd. Grind dat nog goed is 
wordt hergebruikt, de rest wordt afgevoerd. 

Piek in weekend 29 mei
In Coevorden wordt gewerkt aan het gedeelte 
spoor tussen de scheepswerf bij de 

Stephensonweg tot iets voorbij de Oude 
Coevorderweg in Dalen. De piek van de 
werkzaamheden ligt in het weekend van 29 mei. 
De volgende spoorwegovergangen worden 
afgesloten:

Monierweg, Coevorden: 
van 29 mei 23:00 tot 8 juni 05:00
Sallandsestraat /Krimweg, Coevorden: 
van 29 mei 23:00 tot 1 juni 05:00
Wethouder Donkerstraat, Coevorden: 
van 4 juni 23:59 tot 6 juni 06:00
De Loo, Coevorden: 
van 5 juni 12:00 tot 6 juni 08:00
Oude Coevorderweg, Dalen: 
van 2 juni 12:00 tot 3 juni 08:00

Spoorwerk in uw buurt
Woont of werkt u maximaal 300 meter van het 
spoor? En wilt u zelf checken of er in uw buurt 
aan het spoor wordt gewerkt? Dat kan! 
Op www.prorail.nl/spoorwerk staat een 
handige applicatie die direct laat zien welke 
werkzaamheden er in uw buurt gepland staan. 
U vult uw postcode en huisnummer in en ziet dan 
een kaart met de werkzaamheden.

E-mailservice
U kunt zich op de website ook aanmelden voor de 
e-mailservice. U krijgt dan een mailtje als ProRail 
in uw buurt aan het werk gaat. 


