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Beste heer, mevrouw, 
 
In opdracht van de gemeente Ede voert Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek op dit moment 
werkzaamheden uit aan het riool in een deel van de Dorpsstraat in Harskamp. Hierover hebben we u in een 
eerdere brief geïnformeerd. 
 
Er is hard gewerkt. De afgelopen dagen hebben we een deel van het bestaande vuilwaterriool in de 
Dorpsstraat vervangen door twee aparte rioleringen; één voor het vuilwater en één voor de afvoer van het 
hemelwater. Zoals het er nu naar uit ziet, kunnen we a.s. zaterdag starten met de 
asfalteringswerkzaamheden. Deze werkzaamheden duren tot eind van volgende week. 
 
Werkzaamheden zaterdag 13 april Smachtenburgerweg – Radioweg 
Op zaterdag 13 april starten we met het aanbrengen van de onderlagen van het nieuwe asfalt vanaf de 
Smachtenburgerweg tot en met de Radioweg. De woningen en bedrijven die in dit deel liggen, zijn niet 
bereikbaar met gemotoriseerd verkeer tussen 06.00 uur ’s morgens en 15.00 uur ‘s middags.  
Als u gebruik wilt maken van uw auto, dient u deze vóór zaterdagmorgen 06.00 uur in de directe omgeving 
te parkeren. Een optie hiervoor is bijvoorbeeld parkeren langs de Kraatsweg. Uiteraard zorgen we er wel 
voor dat woningen en bedrijven te voet bereikbaar blijven. Waar nodig assisteert onze com-voorman de 
bewoners. 
 
NACHTWERKZAAMHEDEN 
Zoals aangekondigd in de eerdere brief, werken we volgende week ook ’s nachts, zodat overdag de weg 
bereikbaar is voor aanwonenden. Het gaat om de volgende nachten: 

 Maandagavond 15 april vanaf 19.00 uur tot dinsdagmorgen 16 april 06.00 uur 

 Dinsdagavond 16 april vanaf 19.00 uur tot woensdagmorgen 17 april 06.00 uur 

 Donderdagavond 18 april vanaf 19.00 uur tot vrijdagmorgen 19 april 06.00 uur 
 
Maandagavond starten we om 19.00 uur met asfalteringswerkzaamheden in de Dorpsstraat. Het deel 
tussen de kruising Edeseweg tot en met de Rietweg krijgt maandagnacht en dinsdagnacht nieuw asfalt. 
Woningen en bedrijven grenzend aan dit deel van de Dorpsstraat zijn tijdens de nachtwerkzaamheden 
alleen bereikbaar te voet, dus niet met gemotoriseerd verkeer.  
 
De kruising Dorpsstraat/Edeseweg blijft wel toegankelijk voor verkeer. Naar verwachting zijn we iedere 
morgen om 06.00 uur klaar met onze werkzaamheden. Overdag is de Dorpsstraat, het deel tussen de 
Smachtenburgweg en de Radioweg, alleen voor aanwonenden bereikbaar (de huidige afsluiting). Overig 
verkeer volgt overdag de huidige omleiding. 
 
Als u gebruik wilt maken van uw auto tijdens de afsluiting, dient u deze ’s avonds voor 18.00 uur in de 
directe omgeving te parkeren. Uiteraard zorgen we er wel voor dat woningen en bedrijven te voet 
bereikbaar blijven. Waar nodig assisteert onze com-voorman de bewoners. 
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Omleidingen 
Uiteraard wordt aan uw veiligheid gedacht door omleidingen, waarschuwingen en afzettingen. Tijdens de 
hele uitvoeringsperiode stellen we omleidingsroutes in voor gemotoriseerd verkeer en voor fietsers. Tijdens 
de nachtwerkzaamheden zetten we extra verkeersregelaars om alles in goede banen te leiden. Betreding 
van het werkterrein is niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen met Dusseldorp. Hulpdiensten zijn op 
de hoogte van onze werkzaamheden en wijzigingen in de bereikbaarheid.  
 
Geluidsoverlast 
De werkzaamheden brengen geluidsoverlast met zich mee. Dat is helaas onvermijdelijk. Vooral het frezen 
en zagen van het asfalt kan de nodige herrie geven. Dat realiseren we ons, maar we proberen deze 
werkzaamheden zoveel mogelijk aan het begin van de avond uit te voeren. Ook maken onze wagens gebruik 
van geluidssignalen, de bekende ‘piepjes’. De signalen gaan af als de vrachtwagens en de freesmachines 
achteruit rijden. Deze ‘piepjes’ zijn niet alleen verplicht, maar ook noodzakelijk om de veiligheid van de 
medewerkers te kunnen borgen. 
 
Voor bewoners grenzend aan onze werkzaamheden, zijn er oordopjes beschikbaar. Deze ontvangt u bij deze 
brief.  
  
Meer weten of vragen? 
Informatie over de werkzaamheden vindt u op www.dusseldorp.nu/harskamp. Heeft u vragen over de 
uitvoering van de werkzaamheden? Dan kunt u terecht bij Inge Bruggink, de omgevingsmanager van 
Dusseldorp via telefoonnummer 06 - 10 29 90 59 of i.bruggink@dusseldorp.nu.  

 

Hartelijk dank voor uw begrip.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Gert van de Put Ramon Berends  
Projectleider Dusseldorp ISM Projectleider gemeente Ede 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle genoemde data zijn onder voorbehoud. Door ongunstige weersomstandigheden of andere 
onverwachte zaken kunnen we genoodzaakt zijn de planning aan te passen. U wordt hier vooraf over 
geïnformeerd, maar uiteraard doen we er alles aan om dit te voorkomen. 
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