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AAN HET WERK IN DE KASTANJELAAN TE ARNHEM 
 

WAT GEBEURT ER? 
In opdracht van Gemeente Arnhem voert Dostal Wegenbouw werkzaamheden uit in de Spijkerbuurt in 
Arnhem. In het kader van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP) wordt de riolering vernieuwd. 
Tegelijkertijd worden de straten en de groenvoorziening opnieuw ingericht. Het werk wordt in meerdere 
fasen uitgevoerd. In fase 3 wordt gewerkt aan de Kastanjelaan; zie de kaart op de achterkant van deze 
brief. De Kastanjelaan wordt in twee gedeelten aangepakt. De gemeente heeft u eerder op 28-8-2020 
middels een bewonersbrief geïnformeerd over de werkzaamheden in de Kastanjelaan.  
 

WANNEER GEBEURT HET? 
Fase 3 – Kastanjelaan – werkzaamheden volgens de huidige planning: 

Deelfase 2 is het gedeelte van de Kastanjelaan vanaf de Prinsessestraat/Boulevard Heuvelink tot en met 
de kruising met de Parkstraat. De werkzaamheden in deze fase zullen maandag 21 september 2020 van 
start gaan. Volgens de huidige planning zullen de werkzaamheden naar verwachting eind november 2020 
gereed zijn. Fase 2 is aangegeven met de blauwe op de achterzijde van deze bewonersbrief.  

Deelfase 1 is het gedeelte van de Kastanjelaan tussen de Spijkerstraat tot de Parkstraat. De 
werkzaamheden in fase 1 zullen aansluitend op de afronding van fase 2 beginnen. De verwachting met de 
huidige planning is dat de werkzaamheden in fase 1 eind november 2020 zullen starten. Het exacte 
moment zal later in een nieuwe bewonersbrief met u gecommuniceerd worden. We hopen de 
werkzaamheden in februari 2021 afgerond te hebben. Fase 1 is aangegeven met de rode lijn op de 
achterzijde van deze bewonersbrief.  
 
Let op: de planning is afhankelijk van de weersomstandigheden. In geval van wijzigingen in de planning 
stellen wij u op de hoogte.  
 

UW BEREIKBAARHEID                                                 
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het weggedeelte waaraan gewerkt wordt afgesloten voor 
doorgaand verkeer en zal er gebruik worden gemaakt van een verkeersomleiding. Woningen blijven steeds 
per fiets en te voet bereikbaar. Op het moment dat er werkzaamheden in een fase uitgevoerd worden zijn 
de parkeervoorzieningen in deze fase niet beschikbaar.  
 
AFVALINZAMELING 

Het afval wordt ingezameld conform de normale planning. Uw container plaatst u net buiten het werkvak 
of in de meest nabijgelegen zijstraat, daar waar de vuilniswagen kan komen. Mocht dit lastig voor u zijn, 
dan zet u uw container de avond voor de inzameling aan het einde van uw inrit klaar. Wij brengen uw 
container naar de daarvoor bestemde plek en zetten deze na lediging weer op uw inrit. Als de 
ondergrondse containers bij Kastanjelaan 22G onbereikbaar zijn dan kunt u uw afval kwijt in de containers 
op de hoek van Parkstraat en Blekerstraat. 
 

VOORZORGSMAATREGELEN INZAKE CORONAVIRUS 
Uiteraard werken wij volgens de door de overheid gestelde voorzorgsmaatregelen om verspreiding van 
het Coronavirus te voorkomen. Uitgangspunt op ons werk is: wees alert en houd afstand. We zouden het 
waarderen als u zich ook aan de gestelde voorzorgsmaatregelen houdt wanneer u bijvoorbeeld met een 
medewerker in gesprek gaat.  
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UW VEILIGHEID 
Dostal doet er alles aan om overlast tot een minimum te beperken. Uiteraard denken wij aan uw en onze 
veiligheid, daarom plaatsen wij waarschuwingen en afzettingen. Neemt u deze in acht, het is voor ieders 
veiligheid.  
 

CONTACT MET DOSTAL  
De uitvoering van de werkzaamheden is in handen van Dostal Wegenbouw uit Vorden. De uitvoerder van 
het werk is Arie Bakker. Voor vragen kunt u hem bereiken op 06-83 64 02 98 of per e-mail: 
a.bakker@dostal.nl.  

 

 
 
  

WIJ DANKEN U HARTELIJK VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING! 
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