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Aan de eigenaar/gebruiker van dit pand 

 

 
Onderwerp   : Update (nacht)werkzaamheden 
Ons kenmerk: 30501-Nieuwsbrief-03 Harskamp 

 

 
Beste heer, mevrouw, 
 
Hierbij ontvangt u nieuwe informatie over onze (nacht)werkzaamheden aan de Dorpsstraat in Harskamp. 
  
Om de overlast te beperken, gaan we de belijning (de zogenaamde ‘witte strepen’) op de Dorpsstraat 
eerder aanbrengen. Dit doen we komende woensdagnacht, 17 april. We starten om 19.00 uur en hopen de 
volgende morgen om 6.00 klaar te zijn. Door deze versnelling, is het ook mogelijk om het zagen van de 
putten in de weg al op donderdag 18 april overdag uit te voeren. Hierdoor zijn we eerder klaar en hoeven 
we donderdagnacht geen werkzaamheden meer hoeven uit te voeren.   
 
En dat is goed nieuws. Want door deze aanpassing in de planning en versnelling van de uitvoering, is de 
Dorpsstraat donderdagavond 18 april rond 18.00 uur weer toegankelijk voor doorgaand verkeer. Eerder dan 
gepland dus. U kunt ons echter nog wel eens tegenkomen, want in de loop van volgende week moeten we 
nog een aantal kleine werkzaamheden uitvoeren aan de trottoirs. Dit heeft gelukkig geen invloed op 
gemotoriseerd verkeer. 
 
Vanavond starten we wel weer om 19.00 uur met asfalteringswerkzaamheden tussen de Edeseweg en de 
Radioweg. Verkeer wordt begeleid door 6 verkeersregelaars waarvan 1 gemotoriseerd om de lijnbussen te 
begeleiden. Hulpdiensten zijn door ons geïnformeerd. Vannacht en morgennacht zorgen onze 
werkzaamheden nog voor overlast, dat realiseren we ons. Maar we danken u voor uw begrip. 
  
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.  

 

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. 

Datum 

16-04-2019 
Uw kenmerk 
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