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Onderwerp   : Werkzaamheden aan de Dorpsstraat  

Ons kenmerk: 30501-Nieuwsbrief start 

 

 

Beste heer, mevrouw, 

 
In de Dorpsstraat is het riool aan vervanging toe. In opdracht van de gemeente Ede start Dusseldorp Infra, 
Sloop en Milieutechniek binnenkort met de werkzaamheden. Gelijktijdig gaan we ook het asfalt vervangen. 
In deze brief vertellen we meer over de werkzaamheden, de planning en de bereikbaarheid.  
 
Hevig, maar kort  
Het voorjaar komt eraan en met de vele campings in de omgeving betekent dat extra bezoekers voor 
Harskamp. Om te voorkomen dat zij en ook u als inwoners lang overlast hebben van de werkzaamheden, 
kiezen we ervoor de periode van uitvoering zo kort mogelijk te houden. Gezien de lengte van de Dorpsstraat 
zouden de werkzaamheden normaal zo’n 6 weken duren. Wij doen het “hevig maar kort” en gaan het werk 
in 3 weken uitvoeren. Dit betekent dat we langere werkdagen maken. Door het zo te plannen, houden we 
rekening met de vakantie en feestdagen. We werken van maandag 1 tot en met vrijdag 19 april 2019 aan de 
vernieuwing van de Dorpsstraat.  
 
Gefaseerde uitvoering van de werkzaamheden  
We starten met het uitbreken van de rijbaan, waarna we het nieuwe riool leggen. Daarna brengen we een 
laag puinfundering aan, waardoor de weg begaanbaar wordt. Ook vernieuwen we deels de stoepen. Aan 
het eind gaan we in 1 keer het asfalt aanbrengen, zodat dit goed en naadloos uitgevoerd kan worden.  
 
Wanneer zijn we waar aan het werk? 
De werkzaamheden voeren we in 4 verschillende fases, zoals aangegeven op de kaart in de bijlage. In fase 1, 
2 en 3 werken we van 6.00 ’s morgens tot 23.00 uur ’s avonds van maandag tot en met zaterdag. De zondag 
is een rustdag. Autobedrijf Verheul en Hoveniersbedrijf Versteeg moeten tijdelijk gebruik maken van 1 inrit, 
zoals aangegeven op de kaart. We doen ter plekke enkele aanpassingen, zodat dit mogelijk is. De overige 
bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden voor hun deur tijdelijk niet met een gemotoriseerd voertuig 
bij hun woning komen. Uiteraard zorgen we ervoor dat uw woning te voet bereikbaar blijft.  

 Fase 1: maandag 1 april tot en met donderdag 4 april 2019 
Tijdens deze fase werken we aan het deel van de Dorpsstraat tussen de Smachtenburgweg en de inrit 
Dorpsstraat 180. 

 Fase 2: donderdag 4 april tot en met maandag 8 april 2019 (uitgezonderd zondag) 
Tijdens deze fase werken we aan de Dorpsstraat vanaf de inrit Dorpsstraat 180 tot Dorpsstraat 188.  

 Fase 3: maandag 8 april tot en met zaterdag 13 april 2019 
Tijdens deze fase werken we vanaf Dorpsstraat 188 tot aan de Radioweg. 
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Op zaterdag 13 april brengen we asfalt aan vanaf de Smachtenburgerweg tot en met de Radioweg.  
Op deze datum zijn alle woningen en bedrijven niet bereikbaar met gemotoriseerd verkeer.  
Uiteraard zorgen we ervoor dat uw woning op deze dag te voet bereikbaar blijft.  
 
Fase 4: maandag 15 tot en met vrijdag 19 april 2019 
In deze week brengen we asfalt aan op het deel Dorpstraat-Harderwijkerweg  tussen de Edeseweg en de 
Rietweg. Deze werkzaamheden voeren we ’s nachts uit van 19.00 uur tot 6.00 uur, zodat overdag de weg 
bereikbaar is voor aanwonenden. Tijdens deze 3 nachten werk geven wij alle aanwonenden van het 
werkvak oordoppen om de overlast te minimaliseren. 

 Nacht 1 (ma/di): frezen asfalt en aanbrengen tussenlaag op deel traject Edeseweg-Radioweg.  

 Nacht 2 (di/woe): frezen asfalt op traject Radioweg-Rietweg en aanbrengen asfalt op traject Edeseweg- 
Rietweg.  

 Nacht 3 (do/vrij): aanbrengen  putdeksels en wegmarkeringen. 
 
Voetgangers 
Tijdens de uitvoering is altijd één stoep begaanbaar via de nieuwe of bestaande verharding. Voetgangers 
moeten om het werkvak heen lopen en komen via loopschotten richting de woningen aan de overzijde van 
het verharde voetpad.  
 
Zware boodschappen of andere zaken 
Tijdens de werkzaamheden “voor de deur” is het mogelijk om met de auto tot op 35 meter afstand van de 
woning komen om bijvoorbeeld boodschappen uit te laden. Waar nodig assisteert onze com-voorman de 
bewoners. Hij is herkenbaar aan zijn com-voorman hesje. Indien u slecht ter been bent of moeite hebt om 
bijvoorbeeld (zware) boodschappen van of naar uw woning te brengen, dan kunt u tijdens onze werktijden 
een medewerker van Dusseldorp aanspreken. Wij helpen u dan verder. 
 
Vuilnisophaaldagen  
Op de vuilnisophaaldagen kunt u uw afval(container) op de gebruikelijke locatie of in de directe omgeving 
aan de weg zetten. Onze medewerkers zorgen voor verdere afhandeling met de afvalophaaldienst. U helpt 
ons wel wanneer de afvalcontainers zoveel mogelijk in groepen bij elkaar worden geplaatst.  
 
Omleidingen 
Uiteraard wordt aan uw veiligheid gedacht door omleidingen, waarschuwingen en afzettingen. Betreding 
van het werkterrein is niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen met Dusseldorp. Tijdens de hele 
uitvoeringsperiode stellen we omleidingsroutes in voor het lokale gemotoriseerd verkeer en voor fietsers, 
zoals aangegeven op de kaart in de bijlage. Neemt u deze in acht. Om de overlast te beperken, wordt het 
doorgaande verkeer omgeleid via de provinciale wegen. Nood- en hulpdiensten zijn op de hoogte van onze 
werkzaamheden en wijzigingen in de bereikbaarheid.  
 
Meer weten of vragen? 
Informatie over de werkzaamheden en de tekeningen 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 
Projectleider Dusseldorp ISM  
 
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. 

http://www.dusseldorp.nu/harskamp
mailto:i.bruggink@dusseldorp.nu
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