Beste bewoner(s),
Binnenkort starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Spijkerstraat. Hierbij informeren wij u
over de precieze werkzaamheden.

WAT GEBEURT ER?
In opdracht van de gemeente voert Dostal Wegenbouw de werkzaamheden uit. Niet alleen vernieuwen
we de riolering, ook richten we de straten en de groenvoorziening opnieuw in. Dat gaat in fasen. In fase 4
werken we in de Spijkerstraat; zie de kaart op de achterkant van deze brief. Gecombineerd met de
werkzaamheden van Dostal Wegenbouw zal de firma Dusseldorp in opdracht van Vitens de waterleiding
vernieuwen in de Spijkerstraat.
WANNEER GEBEURT HET?
Fase 4 – Spijkerstraat – werkzaamheden volgens de huidige planning:
Deelgebied 1 is het gedeelte van de Spijkerstraat vanaf de Kastanjelaan tot de kruising met de
Boekhorstenstraat. De werkzaamheden in deze fase zullen op Dinsdag 26-10-2021 (week 43) van start
gaan. Volgens de huidige planning zullen de werkzaamheden naar verwachting in voor de zomervakantie
2022 klaar zijn. Dit gebied is blauw getekend, op de achterzijde van deze brief.

Deelgebied 2 is de kruising van de Boekhorstenstraat met de Spijkerstraat. Deze werkzaamheden zullen
we aansluitend of deels gelijktijdig met deelfase 1 uitvoeren. We verwachten deze werkzaamheden in in
april/mei 2022 te kunnen starten. Het precieze moment hoort u nog van ons. Deelgebied 2 is aangegeven
in groen, op de achterzijde van deze bewonersbrief.

Deelgebied 3 is het gedeelte van de Spijkerstraat vanaf de Boekhorstenstraat tot de kruising met de
Eusebiusbuitensingel. Deze werkzaamheden volgen op die van deelgebied 2. Op dat moment zullen delen
1 en 2 weer open zijn voor verkeer. De precieze planning hoort u nog van ons. Deelgebied 3 is aangegeven
in rood op de achterzijde van deze bewonersbrief.
Omdat er in de Spijkerstraat weinig ruimte is, moeten we alle werkzaamheden om en om uitvoeren. Toch
proberen wij om de werkzaamheden zo te combineren dat we alles snel en efficiënt kunnen uitvoeren. In
de week van dinsdag 26 oktober begint Dostal met de eerste werkzaamheden aan de rijbaan, aansluitend
start Dusseldorp met de werkzaamheden voor de nieuwe waterleiding. Er zullen periodes zijn dat u geen
drinkwater heeft. Vitens zal u via een aparte brief informeren wanneer dit is en hoelang dit duurt. De
werkzaamheden aan de riolering starten in januari 2022.
Let op: voor de uitvoering zijn wij uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. Als de planning
anders wordt, hoort u dat van ons.
UW BEREIKBAARHEID
Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden is het weggedeelte waaraan gewerkt wordt afgesloten voor
doorgaand verkeer. Dat wordt omgeleid. Woningen blijven per fiets en te voet bereikbaar. Op het moment
dat we werken in uw straat, kunt u daar niet meer parkeren. Wij vragen u daarom om vanaf 25 oktober
geen auto's in deelgebied 1 te parkeren.
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AFVALINZAMELING
De gemeente zal het afval volgens de normale planning blijven inzamelen. Uw container kunt u net buiten
het werkvak zetten of in een zijstraat, waar de vuilniswagen kan komen. Mocht dit lastig voor u zijn, meldt
u dit dan even bij de uitvoerder van Dostal. Als de ondergrondse containers bij Spijkerstraat 185 (De
Lommerd) onbereikbaar zijn, dan kunt u uw afval kwijt in de containers bij Spijkerstraat 25 of
Boekhorstenstraat 60.

Deelfase 1
Deelfase 3

Deelfase 2

UW VEILIGHEID
Wij doen er alles aan om overlast tot een minimum te beperken. Uiteraard denken wij aan uw en onze
veiligheid, daarom plaatsen wij waarschuwingsbordenen en afzettingen.
CONTACTGEGEVENS

Voor vragen kunt u met één van de onderstaande personen contact opnemen:
Gemeente Arnhem:
- Arno Schuring (projectleider)
- Rob Reinderhoff (toezichthouder)

06 – 54 34 74 44
06 – 21 53 83 65

gospijkerbuurt@arnhem.nl
gospijkerbuurt@arnhem.nl

Dostal Wegenbouw:
- Wouter Grooters (uitvoerder)

06 – 48 42 21 11

w.grooters@dostal.nl

Vitens:
- Algemeen storingsnummer:

0800 – 0359

Dusseldorp Infra-, sloop en milieutechniek:
- Bert de Hek (projectleider)

06 – 12 42 53 15

b.dehek@dusseldorp.nu

WIJ DANKEN U VOOR UW BEGRIP EN MEDEWERKING!
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