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RIOOLVERVANGING OTTERLOSEWEG – EDE 
INFORMATIEBRIEF NUMMER 11 
De riolering in uw buurt is vernieuwd. Ook de bestrating van de weg is vervangen. Dat betekent dat we bijna klaar zijn. Via deze 
brief informeren wij u over onze afrondende werkzaamheden en de planning. 
 
 
PLANNING 
Het einde is in zicht. De riolering is vervangen en de nieuwe bestrating is bijna overal aangebracht.  
Naar verwachting zijn we over 3 weken klaar met onze werkzaamheden.  
 

VERBREDING OTTERLOSEWEG 
De enige aanpassing die nog uitgevoerd moet worden is de verbreding van de Otterloseweg aan de oostzijde van de fietstunnel. 
Deze werkzaamheden starten vanaf donderdag 25 oktober en zijn naar verwachting vrijdag 2 november gereed. 

 
TIJDELIJK PARKEERVERBOD AUTO’S  
Vanwege bovenstaande werkzaamheden is het vanaf donderdagmorgen 25 oktober 06.30 uur, niet meer mogelijk om auto’s te 
parkeren aan de oostzijde van de Otterloseweg langs de fietstunnel. Auto’s moeten tijdelijk elders in de wijk geparkeerd worden.  
LET OP: De parkeerplaats bij restaurant Vroeger is geen openbare parkeerplaats maar alleen bestemd voor bezoekers van het 
restaurant. Houdt u hier graag rekening mee. 
 

AANBRENGEN NIEUWE DREMPEL ASAKKERWEG 
In opdracht van de gemeente Ede, plaatsen we een drempel ter 
bevordering van de verkeersveiligheid in uw wijk. Deze extra drempel 
komt ter hoogte van de Asakkerweg huisnummers 35 en 37 (zie 
afbeelding hiernaast). De werkzaamheden starten op maandag 29 
oktober en duren naar verwachting een week. Dit betekent dat 
bewoners en bedrijven tijdens deze werkzaamheden nog rekening 
moeten houden met een omleiding: Verkeer met bestemming gelegen 
aan de ‘rechterzijde’ van de drempel (school, Asakkerhof etc), dient via 
Restaurant Vroeger te rijden. Verkeer met bestemming aan de 
‘linkerzijde’ (o.a. begraafplaats) kan via het tankstation rijden. Tijdens 
de aanleg is er geen doorgaand verkeer mogelijk.  
 

INLOOPUUR  
Het tweewekelijkse inloopuur is per onmiddellijke ingang, vanwege de afronding van de werkzaamheden, komen te vervallen. 
 
Mocht u naar aanleiding van deze informatiebrief nog vragen hebben, kunt u uiteraard contact opnemen met ondergetekende.  
 
Namens alle medewerkers van Dusseldorp en de gemeente Ede, 
 
Inge Speldenbrink 
Bewonerscommunicatie Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek BV | i.speldenbrink@dusseldorp.nu | 06-10 29 90 59 


