Aan de bewoners/gebruikers van dit pand

Datum

14-05-2018

Onderwerp

Start werkzaamheden vervanging riolering

WERKZAAMHEDEN RIOOLVERVANGING OTTERLOSEWEG E.O.
WAAR EN WANNEER ZIJN DE WERKZAAMHEDEN
Week 21 (22 mei, dinsdag na Pinksteren): Start werk Fase 1 door Dusseldorp ISM, Otterloseweg, doodlopende
gedeelte.
Week 22 (28 mei, maandag): Start werk Fase 4 door Dusseldorp ISM, Otterloseweg, de kruising
Asakkerweg/Otterloseweg en het gedeelte Otterloseweg aan beide zijde langs de fietstunnel.
WAT GAAN WE DOEN
Op 22 mei a.s. gaan de werkzaamheden van start.
Op deze dag beginnen wij met fase 1, Otterloseweg, doodlopende gedeelte, waarbij wij starten met het opbreken van
de bestaande asfaltverharding en aansluitend het vervangen van de huidige riolering met daarnaast de infiltratie
leiding.
Maandag 28 mei wordt vooruitlopend op de werkzaamheden asfaltfreeswerkzaamheden uitgevoerd van fase 2 en 4,
het weggedeelte van de kruising Asakkerweg / Otterloseweg en de Otterloseweg aan beide zijde van de fietstunnel.
Deze asfaltfreeswerkzaamheden duren 1 dag.
Wij verzoeken u ook om uw auto deze maandagmorgen voor 06.00 en tijdens de werkzaamheden niet langs de weg te
parkeren of in de directe nabijheid van de asfaltfreeswerkzaamheden.
Wij zullen trachten de overlast voor u als omwonende, zoveel mogelijk te beperken. Wij hopen ook op enig begrip van
uw zijde.
BEREIKBAARHEID
Om de bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden te borgen, wordt er gewerkt in deelfases. Als bijlage bij deze brief is
een fasering inclusief tijdspad per fase bijgevoegd. De woningen blijven overigens te allen tijde te voet bereikbaar.
NUTS WERKZAAMHEDEN
Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de informatievoorziening rondom deze werkzaamheden. U zult van hen dan ook een
informatiebrief ontvangen over de voortgang van de werkzaamheden inclusief planning.
Ik verzoek u vriendelijk uw vragen omtrent deze werkzaamheden bij hen kenbaar te maken.
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UW VEILIGHEID
Uiteraard wordt aan uw veiligheid gedacht door omleidingen, waarschuwingen en afzettingen. Neemt u deze in acht.
Betreding van het werkterrein is niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen met Dusseldorp. Hulpdiensten zijn
op de hoogte van onze werkzaamheden en wijzigingen ten behoeve van de bereikbaarheid.
Er wordt een omleidingsroute ingesteld ten tijde van de werkzaamheden. Deze kunt u zien op
www.bereikbaargelderland.nl
Op de website www.dusseldorp.nu/otterloseweg zullen wij de planning en stand van de voortgang van de
werkzaamheden plaatsen, deze zullen wij ook met BEN communiceren.
INLOOPUUR
Ook kunt u met vragen terecht tijdens het wekelijkse inloop uur. Onze omgevingsmanager Inge Speldenbrink helpt u
graag verder, telefoonnummer 06-10 29 90 59, e-mail inge@ingewerkt.nl. Het inloop uur wordt iedere maandag van
13.30 uur tot 14.30 uur gehouden in directiekeet aan de Otterloseweg ter hoogte van huisnummer 16 te Ede.
WIJ HOPEN OP UW BEGRIP VOOR DE MOGELIJKE OVERLAST EN DANKEN U ALVAST VOOR UW MEDEWERKING.
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