
 

Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V. – Van Oldenbarneveldtstraat t.h.v. nr. 100 – 6827 AP Arnhem 
Postbus 55 – 7130 AB Lichtenvoorde – T. 0544-488488 

WERKZAAMHEDEN IN DE SPIJKERBUURT fase 3 
t.a.v. de bewoners Karel van Gelderstraat (huisnr. 2-6 en 1-25) 
 
WAT GAAN WE DOEN 
In opdracht van de gemeente Arnhem richt Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek de openbare ruimte in de 
Spijkerbuurt opnieuw in, waarbij de bestrating en de rioleringen worden hersteld of vervangen. Om de overlast voor u 
als bewoner zo beperkt mogelijk te houden, voeren we de werkzaamheden in verschillende fasen uit. De 
faseringtekening vindt u op de achterkant van deze brief.  
 
WAAR EN WANNEER ZIJN DE WERKZAAMHEDEN 
Op dinsdag 10 oktober 2017 sluiten we vanaf 7.00 uur de Karel van Gelderstraat af, zoals aangegeven op de 
achterkant van deze brief. We zijn dan tot en met vrijdag 24 november 2017aan het werk, waarna wij de straten weer 
open stellen voor het verkeer. 
 
BEREIKBAARHEID 
Uw woning blijft tijdens de werkzaamheden te voet bereikbaar. We hebben de hulpdiensten geïnformeerd over onze 
werkzaamheden en de wijzigingen in de bereikbaarheid. Om onze werkzaamheden te kunnen uitvoeren, verzoeken 
wij u om uw auto dinsdag 10 oktober 2017 voor 7.00 uur elders te parkeren.  
 
PARKEREN 
We zijn ons ervan bewust dat de parkeerdruk in de Spijkerbuurt al hoog is. Voor het parkeren van de fietsen richten 
we aan het begin/einde van het werkvak een tijdelijke fietsenstalling in. Voor het parkeren van uw auto hebben we 
een beperkt aantal kaarten voor Parkeergarage Velperpoort beschikbaar. Deze zijn bestemd voor bewoners met een 
parkeervergunning. Op vertoon van uw parkeervergunning kunt u bij de omgevingsmanager (zie hieronder zijn 
contactgegevens) een tijdelijke parkeerkaart aanvragen tegen betaling van € 45,- borg.  
 
UW VEILIGHEID 
Uiteraard denken wij aan uw veiligheid door het instellen van omleidingen en het plaatsen van waarschuwingen en 
afzettingen. Om onveilige situaties te voorkomen, verzoeken wij u deze in acht te nemen. Betreding van het 
werkterrein is vanwege uw eigen veiligheid niet toegestaan. 
 
CONTACT MET DUSSELDORP INFRA, SLOOP EN MILIEUTECHNIEK 
Wij doen onze uiterste best om de overlast voor u zo beperkt mogelijk te houden, maar enige overlast is 
onvermijdelijk. Heeft u naar aanleiding van deze brief toch nog vragen over de werkzaamheden of over de 
bereikbaarheid? Dan kunt u omgevingsmanager van Dusseldorp persoonlijk benaderen. De omgevingsmanager  
is Bert Bosscher, telefoon 06-53277112, e-mail spijkerbuurtfase1@dusseldorp.nu.  
 
Ook kunt u uw vragen over de uitvoering stellen tijdens de inloop voor bewoners, die iedere dinsdag van 15.00 tot 
16.00 uur wordt gehouden in De Lommerd aan de Spijkerstraat 185-A.  
 
MEER INFORMATIE 
Via de onderstaande communicatiemiddelen houden wij u ook op de hoogte van de werkzaamheden: 

 Website mijnspijkerkwartier.nl: op de buurtwebsite hebben wij de groep “Uitvoering groot onderhoud” 
aangemaakt. Daar plaatsen we regelmatig berichten op.  

 Projectapp: app specifiek voor dit project, gratis te downloaden voor Android en iOS in de stores. Deze app is te 
vinden door te zoeken op “Spijkerbuurt” in de stores. 

 
 
 
 
DE KOMENDE PERIODE WERKEN WIJ HARD OM UW BUURT MOOIER TE MAKEN.  
GRAAG UW BEGRIP VOOR DE MOGELIJKE OVERLAST. 

mailto:spijkerbuurtfase1@dusseldorp.nu
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