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WERKZAAMHEDEN AAN DE EENDENKADE TE AALST 

 
WAT GEBEURT ER? 
In opdracht van Gemeente Zaltbommel voert Dostal Wegenbouw de reconstructie uit van de 
Eendenkade in Aalst. Het wegvak wordt omgevormd tot een 60-kilometerzone, er wordt bermbeton en 
asfalt aangebracht. Daarnaast wordt de weg veiliger gemaakt met drempels en plateaus, de gemeente 
heeft u hierover eerder een informatiebrief gestuurd. 
De rode lijn in de kaart (zie achterzijde van deze brief) is het werkvak dat onderhanden wordt genomen. 
 
UW BEREIKBAARHEID 
Tijdens de werkzaamheden is de Eendenkade afgesloten voor doorgaand verkeer. Tijdens asfalteer-
werkzaamheden is uw perceel alleen te voet of per fiets bereikbaar. Op de overige dagen zijn 
aanliggende percelen met enige hinder bereikbaar, dat betekent dat u langs het werkvak kunt rijden op 
eigen risico. Uw en onze veiligheid staan daarbij altijd voorop. 
Om het werk vlot te laten verlopen is het belangrijk dat er geen auto’s in het werkvak geparkeerd zijn 
tijdens de werkzaamheden.  
 
WANNEER GEBEURT HET? 
De voorbereidingen beginnen in week 19-2020. Vanaf maandag 18 mei tot en met vrijdag 26 juni 2020 is 
de Eendenkade afgesloten voor doorgaand verkeer.  

Op de volgende dagen wordt er geasfalteerd: 
 dinsdag 19 mei en woensdag 20 mei 2020 
 maandag 25 mei, dinsdag 26 mei en woensdag 27 mei 2020 
 maandag 22 juni en dinsdag 23 juni 2020 
Op deze dagen is de weg volledig afgesloten, uw perceel is dan alleen te voet of per fiets bereikbaar 

Vervolgens wordt er aan de bermen en het aansluiten van bestratingen gewerkt. Naar verwachting 
nemen de werkzaamheden zes weken in beslag, en is de weg op zaterdag 27 juni 2020 weer open voor 
verkeer.  
 
UW VEILIGHEID 
Werken aan de weg brengt helaas ongemak met zich mee. Dostal doet er alles aan om 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. Uw plaatst uw container op de gebruikelijke 
plek. Als het nodig is dan zorgen wij dat uw container wordt verplaatst en na lediging weer 
teruggebracht. 
 
VOORZORGSMAATREGELEN INZAKE CORONAVIRUS 
Uiteraard werken wij volgens de door de overheid gestelde voorzorgmaatregelen om verspreiding van 
het Coronavirus te voorkomen. Op ons werk is het samenscholingsverbod (meer dan drie personen 
bijeen) niet van toepassing. Bij werkzaamheden waar wij binnen de 1,5 meter met twee personen 
werken, is het weloverwogen dit te doen. Dit is maximaal vijf minuten per handeling toegestaan. 
Mogelijk heeft u vragen over ons protocol, informeert u bij de uitvoerder voor inzage hierin. 
Uitgangspunt op ons werk is: wees alert en houd afstand. 
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CONTACT MET DE AANNEMER, DOSTAL WEGENBOUW 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Dostal Wegenbouw uit Vorden (www.dostal.nl). De 
uitvoerder is diegene die u persoonlijk kunt benaderen voor uw vragen of voor meer informatie. De 
uitvoerder is Henk de Bruin, tel: 06-10 04 89 15 of e-mail: h.debruin@dostal.nl . 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

WIJ DANKEN U ALVAST HARTELIJK VOOR UW BEGRIP EN 

MEDEWERKING! 
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