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WERKZAAMHEDEN AAN DE MAASDIJK  POEDEROIJEN 1 
 
 

 
Beste bewoner, 
In opdracht van Gemeente Zaltbommel gaat Dostal Wegenbouw werkzaamheden uitvoeren aan de 
Maasdijk. Het asfalt van de Maasdijk wordt vernieuwd. In de kaart hieronder is het werkvak zichtbaar 
gemaakt met een rode lijn. 
 
Wanneer? 
Vanaf vrijdag 2 december 2022 wordt er gewerkt aan de Maasdijk.  
De werkzaamheden nemen ongeveer 1 week in beslag. We verwachten dat de weg op vrijdag 9 
december 2022 weer open is voor alle verkeer.  
 
Uw bereikbaarheid  
Tijdens de werkzaamheden is de Maasdijk ter plaatse 
afgesloten voor doorgaand verkeer. Uw perceel is met 
enige hinder bereikbaar. 
Op dinsdag 6 december 2022 tijdens het asfalteren, is de  
weg volledig afgesloten; uw woning is die dag niet met de 
auto bereikbaar. De auto zult u buiten het werkvak moeten 
parkeren als u deze wil gebruiken. Zodra de afkoeling en 
uitharding van het asfalt het toelaat zullen wij de 
betreffende wegvakken weer openstellen voor het verkeer. 
Uw woning is altijd te voet of per fiets bereikbaar bij een 
volledige afsluiting.  
 
Veiligheid 
Werken aan de weg brengt helaas ongemak met zich mee. 
Dostal doet er alles aan de overlast tot een minimum te 
beperken. Uiteraard wordt aan uw en onze veiligheid 
gedacht, daarom plaatsen wij waarschuwingen en afzettingen. Neemt u deze in acht, het is voor ieders 
veiligheid. 
 
Afvalinzameling 
Het afval wordt ingezameld volgens de normale planning van AVRI. Uw plaatst uw container op de 
gebruikelijke plek. Mocht het nodig zijn dan zorgen wij dat uw container wordt verplaatst en na lediging 
weer teruggebracht. 
 
Vragen?   
Voor vragen of voor meer informatie over de werkzaamheden kunt onze uitvoerder Robin Simons 
persoonlijk benaderen. Hij is bereikbaar op 06-20 37 23 72 of per e-mail: r.simons@dostal.nl 
Voor overige vragen kunt u Gert Jan Bos benaderen, toezichthouder van Gemeente Zaltbommel. 
De heer Bos is bereikbaar op telefoonnummer 06-39 67 62 99 of per e-mail: gjbos@zaltbommel.nl 

 
 

WIJ DANKEN U ALVAST HARTELIJK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING! 
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