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RIOOLVERVANGING OTTERLOSEWEG - EDE 
 
WAT DOEN WE 
De riolering in uw buurt is aan vervanging toe. Dit betekent dat het riool in de Otterloseweg vernieuwd wordt. Ook de 
verharding van de weg wordt vervangen. Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, voert Dusseldorp Infra, Sloop 
en Milieutechniek de werkzaamheden gefaseerd uit.  
 
PLANNING WERKZAAMHEDEN 
In mei zijn we gestart met de werkzaamheden. Vanwege onvoorziene factoren, waaronder extreem lange levertijden 
van materialen, lopen sommige werkzaamheden uit. We doen ons uiterste best om dit tot een minimum te beperken.  
Wij informeren u tijdig wanneer er wijzigingen in de planning of uitvoering zijn. 
 
Vanaf week 28 starten we met de vervanging van het riool aan de westzijde van de fietstunnel aan de Otterloseweg 
en werken dan richting de Asakkerweg. Vervolgens starten we aan de Kerkhoflaan vanaf de Singel richting de 
Asakkerweg. Tevens beginnen we met grondwerkzaamheden aan de oostzijde van de fietstunnel richting de 
Asakkerweg. Alle woningen blijven altijd te voet bereikbaar en verkeer wordt omgeleid.  
Eind week 28 verwachten we gereed te zijn met de vervanging van het riool in de Singel.  
 
VERPLAATSEN AUTO’S 
Vanaf aanstaande donderdag 12 juli kunnen er geen auto’s meer geparkeerd worden aan de oostzijde van de 
fietstunnel. Auto’s moeten 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. 
 
(BOUW)VAKANTIE 
De medewerkers van Dusseldorp hebben bouwvakantie van week 31 t/m week 33. Tijdens de bouwvak, zijn er geen 
‘open gaten’ aanwezig en is de Otterloseweg e.o. altijd bereikbaar via (puin)verharding. 
 
Inge Speldenbrink is afwezig van 13 juli t/m 3 augustus. Tijdens haar afwezigheid, kunt u voor dringende zaken terecht 
bij Sacha Paardekooper. Sacha is toezichthouder vanuit de gemeente Ede en kent het werk goed. Hij is bereikbaar via 
e-mail sacha.paardekooper@ede.nl of via 06-83 650 208. 
 
KLIKO’S EN (ZWARE) BOODSCHAPPEN 
Op de vuilnis ophaaldagen van de ACV, kunt u uw kliko gewoon aan de weg zetten. Onze medewerkers rijden deze op 
het moment van aankomst van de vuilniswagen, naar de locatie toe. Het helpt ons wel wanneer de kliko’s zoveel 
mogelijk in groepen bij elkaar worden geplaats, maar dit is niet noodzakelijk. 
 
Indien u slecht ter been bent of moeite heeft om vanaf de tijdelijke parkeerplaats uw boodschappen naar uw woning 
te dragen, kunt u tijdens onze werktijden een medewerker van ons aanspreken. Zij zullen de boodschappen dan voor 
u naar binnen dragen.  
 
OVERIGE WERKZAAMHEDEN 
Om dit moment voert ook Visser & Smit Hanab (VSH) werkzaamheden uit aan de kabels & leidingen bij u in de straat. 
Deze werkzaamheden vallen niet onder onze werkzaamheden. U ontvangt hierover rechtstreeks informatie van VSH. 
Vragen m.b.t. tot deze werkzaamheden, kunt u rechtstreeks bij hen kenbaar te maken. 
 
Ook voert Boskalis in opdracht van de Provincie Gelderland werkzaamheden uit aan de N224 en Kernhemseweg bij u 
in de omgeving. Mocht u hierover vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Joost Zwakenberg, uitvoerder van 
Boskalis op telefoonnummer 06 – 10725165. 
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GEWIJZIGD TIJDSTIP INLOOPUUR  
Tijdens de vakantieperiode is er géén inloopuur. Maandag 20 augustus is er weer een inloopuur van 13.30 uur tot 
14.30 uur in directiekeet. 
 
UW VEILIGHEID 
Uiteraard wordt aan uw veiligheid gedacht door omleidingen, waarschuwingen en afzettingen. Neemt u deze in acht. 
Betreding van het werkterrein is niet toegestaan, tenzij anders overeengekomen met Dusseldorp. Hulpdiensten zijn op 
de hoogte van onze werkzaamheden en wijzigingen ten behoeve van de bereikbaarheid. Op de achterzijde is een 
tekening bijgevoegd met de verkeersmaatregelen. 
 
TENSLOTTE 
Wij doen er alles aan om overlast te beperken, maar enige hinder tijdens de werkzaamheden is soms niet te 
voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip.  
 
Mocht u naar aanleiding van deze informatiebrief nog vragen hebben, kunt u uiteraard contact opnemen met 
ondergetekende.  
 
We hopen op een prettige samenwerking. 
 
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 
 
 
 
 


