
 

 

 
 
 
 
Aan de bewoners/gebruikers van dit pand

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Onderwerp

Geachte
 

In de aankomende periode worden werkzaamheden uitgevoerd aan het 
de Oude Zevenaarseweg
Arnhem besloten om deze locatie aan te passen om de veiligheid voor de fietsers te verbet
wij deze 
 
Waar vinden

Het

 
Geplande 

De werkzaamheden aan 
maandag
plaats
 
Het doorgaande fietsverkeer wordt omgeleid via de Voetiuslaan, IJssellaan
achterzijde
 
Onze werkzaamheden 
eventuele wijziging van onze planning voor de werkzaamheden mi
 
Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

In verband met de werkzaamheden is het helaas 
u om uw motorvoertuigen uiterlijk 
 
Bereikbaarheid tankstation Haan

Tankstation Haan is gedurende de werkzaamheden te bereiken via de Dr. C. Lelyweg.
 
Busdiensten

De bushalte ‘Dr. C. Lelyweg Noord’ komt g
de informatiebrief vindt u de locatie van de bushalte ‘Dr. C. Lelyweg Noord’. Voor actuele vervoersinformatie zie 
www.breng.nl
 
 
 

 

WEGWERKZAAMHEDEN 
 

 
 
 
 
Aan de bewoners/gebruikers van dit pand

Uw kenmerk 

Ons kenmerk 

Onderwerp 

Geachte heer/mevrouw,

In de aankomende periode worden werkzaamheden uitgevoerd aan het 
de Oude Zevenaarseweg
Arnhem besloten om deze locatie aan te passen om de veiligheid voor de fietsers te verbet
wij deze werkzaamheden 
 
Waar vinden 

Het werkgebied waarin de 

 
Geplande uitvoeringsperiode 

De werkzaamheden aan 
maandag 2 december
plaats, waarbij het 
 
Het doorgaande fietsverkeer wordt omgeleid via de Voetiuslaan, IJssellaan
achterzijde van deze brief staat de omleidingsroute voor (brom)fietsers weergegeven.
 
Onze werkzaamheden 
eventuele wijziging van onze planning voor de werkzaamheden mi
 
Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

In verband met de werkzaamheden is het helaas 
u om uw motorvoertuigen uiterlijk 
 
Bereikbaarheid tankstation Haan

Tankstation Haan is gedurende de werkzaamheden te bereiken via de Dr. C. Lelyweg.
 
Busdiensten 

De bushalte ‘Dr. C. Lelyweg Noord’ komt g
de informatiebrief vindt u de locatie van de bushalte ‘Dr. C. Lelyweg Noord’. Voor actuele vervoersinformatie zie 
www.breng.nl.
 
 
 

WEGWERKZAAMHEDEN 

Aan de bewoners/gebruikers van dit pand

 

 Groot Onderhoud 

Aanpassing fietsoversteek
Oude Zevenaarseweg

eer/mevrouw, 

In de aankomende periode worden werkzaamheden uitgevoerd aan het 
de Oude Zevenaarseweg te Arnhem
Arnhem besloten om deze locatie aan te passen om de veiligheid voor de fietsers te verbet

werkzaamheden uitvoeren.

 werkzaamheden

werkgebied waarin de werkzaamheden 

uitvoeringsperiode 

De werkzaamheden aan de 
2 december 2019, 

, waarbij het werkgebied de gehele uitvoering

Het doorgaande fietsverkeer wordt omgeleid via de Voetiuslaan, IJssellaan
van deze brief staat de omleidingsroute voor (brom)fietsers weergegeven.

Onze werkzaamheden zijn weersafhankelijk
eventuele wijziging van onze planning voor de werkzaamheden mi

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

In verband met de werkzaamheden is het helaas 
u om uw motorvoertuigen uiterlijk 

Bereikbaarheid tankstation Haan

Tankstation Haan is gedurende de werkzaamheden te bereiken via de Dr. C. Lelyweg.

 

De bushalte ‘Dr. C. Lelyweg Noord’ komt g
de informatiebrief vindt u de locatie van de bushalte ‘Dr. C. Lelyweg Noord’. Voor actuele vervoersinformatie zie 

. 

WEGWERKZAAMHEDEN 

Aan de bewoners/gebruikers van dit pand

Groot Onderhoud Wegen

Aanpassing fietsoversteek
Oude Zevenaarseweg, 2 t/m 20

In de aankomende periode worden werkzaamheden uitgevoerd aan het 
te Arnhem. Op deze oversteek gebeuren veel fietsongelukken. Om deze reden heeft de gemeente 

Arnhem besloten om deze locatie aan te passen om de veiligheid voor de fietsers te verbet
uitvoeren. 

werkzaamheden plaats? 

werkzaamheden 

uitvoeringsperiode en bereikbaarheid

de fietsoversteek
2019, 06:00 uur t/m

werkgebied de gehele uitvoering

Het doorgaande fietsverkeer wordt omgeleid via de Voetiuslaan, IJssellaan
van deze brief staat de omleidingsroute voor (brom)fietsers weergegeven.

ijn weersafhankelijk
eventuele wijziging van onze planning voor de werkzaamheden mi

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden

In verband met de werkzaamheden is het helaas 
u om uw motorvoertuigen uiterlijk vóór zondagavond 

Bereikbaarheid tankstation Haan 

Tankstation Haan is gedurende de werkzaamheden te bereiken via de Dr. C. Lelyweg.

De bushalte ‘Dr. C. Lelyweg Noord’ komt g
de informatiebrief vindt u de locatie van de bushalte ‘Dr. C. Lelyweg Noord’. Voor actuele vervoersinformatie zie 

WEGWERKZAAMHEDEN 

Aan de bewoners/gebruikers van dit pand 

Wegen te Arnhem  

Aanpassing fietsoversteek rotonde P. Calandweg 
2 t/m 20 decem

In de aankomende periode worden werkzaamheden uitgevoerd aan het 
Op deze oversteek gebeuren veel fietsongelukken. Om deze reden heeft de gemeente 

Arnhem besloten om deze locatie aan te passen om de veiligheid voor de fietsers te verbet

?  

werkzaamheden uitgevoerd 

bereikbaarheid 

fietsoversteek van de P. Calandweg en de Oude Zevenaarseweg
:00 uur t/m vrijdag 20 

werkgebied de gehele uitvoeringsperi

Het doorgaande fietsverkeer wordt omgeleid via de Voetiuslaan, IJssellaan
van deze brief staat de omleidingsroute voor (brom)fietsers weergegeven.

ijn weersafhankelijk. Mochten de weersomstandigheden ongunstig zijn, dan informeren wij u over een 
eventuele wijziging van onze planning voor de werkzaamheden mi

Bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden 

In verband met de werkzaamheden is het helaas niet mogelijk om te parkeren langs het werkgebied.
vóór zondagavond 1 december

Tankstation Haan is gedurende de werkzaamheden te bereiken via de Dr. C. Lelyweg.

De bushalte ‘Dr. C. Lelyweg Noord’ komt gedurende de werkzaamheden helaas tijdelijk te vervallen. Op de achterzijde van 
de informatiebrief vindt u de locatie van de bushalte ‘Dr. C. Lelyweg Noord’. Voor actuele vervoersinformatie zie 

WEGWERKZAAMHEDEN ROTONDE P. CALANDWEG

 

rotonde P. Calandweg – 
december 2019 

In de aankomende periode worden werkzaamheden uitgevoerd aan het 
Op deze oversteek gebeuren veel fietsongelukken. Om deze reden heeft de gemeente 

Arnhem besloten om deze locatie aan te passen om de veiligheid voor de fietsers te verbet

uitgevoerd worden, staat

 

van de P. Calandweg en de Oude Zevenaarseweg
 december 2019,
periode volledig is afgesloten voor

Het doorgaande fietsverkeer wordt omgeleid via de Voetiuslaan, IJssellaan
van deze brief staat de omleidingsroute voor (brom)fietsers weergegeven.

. Mochten de weersomstandigheden ongunstig zijn, dan informeren wij u over een 
eventuele wijziging van onze planning voor de werkzaamheden middels onze website en app.

mogelijk om te parkeren langs het werkgebied.
1 december 2019

Tankstation Haan is gedurende de werkzaamheden te bereiken via de Dr. C. Lelyweg.

edurende de werkzaamheden helaas tijdelijk te vervallen. Op de achterzijde van 
de informatiebrief vindt u de locatie van de bushalte ‘Dr. C. Lelyweg Noord’. Voor actuele vervoersinformatie zie 

ROTONDE P. CALANDWEG

 

Datum

Contactpersoon

 Bijlage(n)

In de aankomende periode worden werkzaamheden uitgevoerd aan het fietspad langs de rotonde van de Pieter Calandweg en 
Op deze oversteek gebeuren veel fietsongelukken. Om deze reden heeft de gemeente 

Arnhem besloten om deze locatie aan te passen om de veiligheid voor de fietsers te verbet

staat in de onderstaande

van de P. Calandweg en de Oude Zevenaarseweg
2019, ca. 17:00 uur

ode volledig is afgesloten voor

Het doorgaande fietsverkeer wordt omgeleid via de Voetiuslaan, IJssellaan, Het Zwin, Slaakweg
van deze brief staat de omleidingsroute voor (brom)fietsers weergegeven.

. Mochten de weersomstandigheden ongunstig zijn, dan informeren wij u over een 
ddels onze website en app.

mogelijk om te parkeren langs het werkgebied.
2019 elders te 

Tankstation Haan is gedurende de werkzaamheden te bereiken via de Dr. C. Lelyweg.

edurende de werkzaamheden helaas tijdelijk te vervallen. Op de achterzijde van 
de informatiebrief vindt u de locatie van de bushalte ‘Dr. C. Lelyweg Noord’. Voor actuele vervoersinformatie zie 

ROTONDE P. CALANDWEG

Datum 

Contactpersoon 

Bijlage(n) 

fietspad langs de rotonde van de Pieter Calandweg en 
Op deze oversteek gebeuren veel fietsongelukken. Om deze reden heeft de gemeente 

Arnhem besloten om deze locatie aan te passen om de veiligheid voor de fietsers te verbeteren. 

onderstaande afbeelding weergegeven.

van de P. Calandweg en de Oude Zevenaarseweg worden
0 uur. De werkzaamheden 

ode volledig is afgesloten voor (fiets)verkeer

, Het Zwin, Slaakweg
van deze brief staat de omleidingsroute voor (brom)fietsers weergegeven. 

. Mochten de weersomstandigheden ongunstig zijn, dan informeren wij u over een 
ddels onze website en app. 

mogelijk om te parkeren langs het werkgebied.
 parkeren. 

Tankstation Haan is gedurende de werkzaamheden te bereiken via de Dr. C. Lelyweg. 

edurende de werkzaamheden helaas tijdelijk te vervallen. Op de achterzijde van 
de informatiebrief vindt u de locatie van de bushalte ‘Dr. C. Lelyweg Noord’. Voor actuele vervoersinformatie zie 

ROTONDE P. CALANDWEG

 

27 november

Melanie Naber

- 

fietspad langs de rotonde van de Pieter Calandweg en 
Op deze oversteek gebeuren veel fietsongelukken. Om deze reden heeft de gemeente 

eren. In deze brief leest u wanneer 

afbeelding weergegeven.

worden uitgevoerd vanaf 
De werkzaamheden vinden overdag 

verkeer. 

, Het Zwin, Slaakweg en de Volkerakstraat.

. Mochten de weersomstandigheden ongunstig zijn, dan informeren wij u over een 
 

mogelijk om te parkeren langs het werkgebied. Wij verzoeken 

edurende de werkzaamheden helaas tijdelijk te vervallen. Op de achterzijde van 
de informatiebrief vindt u de locatie van de bushalte ‘Dr. C. Lelyweg Noord’. Voor actuele vervoersinformatie zie 

Roelofs 

Bezoekadres

Dorpsstraat 20
7683 BJ Den Ham
  
Postadres 

Postbus 12 
7683 ZG Den Ham
  

ROTONDE P. CALANDWEG 

ber 2019 

Naber 

fietspad langs de rotonde van de Pieter Calandweg en 
Op deze oversteek gebeuren veel fietsongelukken. Om deze reden heeft de gemeente 

In deze brief leest u wanneer 

afbeelding weergegeven. 

uitgevoerd vanaf 
vinden overdag 

en de Volkerakstraat. Op de 

. Mochten de weersomstandigheden ongunstig zijn, dan informeren wij u over een 

Wij verzoeken 

edurende de werkzaamheden helaas tijdelijk te vervallen. Op de achterzijde van 
de informatiebrief vindt u de locatie van de bushalte ‘Dr. C. Lelyweg Noord’. Voor actuele vervoersinformatie zie 

Bezoekadres 

Dorpsstraat 20 
7683 BJ Den Ham 

 

 
7683 ZG Den Ham 

fietspad langs de rotonde van de Pieter Calandweg en 
Op deze oversteek gebeuren veel fietsongelukken. Om deze reden heeft de gemeente 

In deze brief leest u wanneer 

 

vinden overdag 

Op de 

. Mochten de weersomstandigheden ongunstig zijn, dan informeren wij u over een 

edurende de werkzaamheden helaas tijdelijk te vervallen. Op de achterzijde van 



 

Hinder

U kunt tijdens de 
bereikbaarheid. 
 
Communicatie tijdens het project 

Voor meer informatie, zie ook:
•

•

•

 
Vragen, opmerkingen of eventuele klachten?

Het kan voor komen dat u vragen, opmerkingen of eventuele klachten heeft over de werkzaamheden. Hiervoor ben ik, 
Melanie Naber, het aanspreekpunt.
Ik ben t
 
Tot slot

Uw veiligheid en die van onze medewerkers staan voorop. W
• 
• 
 
Wij hopen op uw begrip tijdens de werkzaamheden en verwachten u voldoende geïnformeerd te hebben.
 
Met vriendel
M
 
M.J.C. (Melanie) Naber

 
Omleidingsroute

 

Hinder 
U kunt tijdens de 
bereikbaarheid. 
 
Communicatie tijdens het project 

Voor meer informatie, zie ook:
• Projectwebsite: 

• Project Facebook:

• Roelofs app:

 
Vragen, opmerkingen of eventuele klachten?

Het kan voor komen dat u vragen, opmerkingen of eventuele klachten heeft over de werkzaamheden. Hiervoor ben ik, 
Melanie Naber, het aanspreekpunt.
Ik ben te bereiken via telefoonnummer 
 
Tot slot 
Uw veiligheid en die van onze medewerkers staan voorop. W
 Alle (verke
 Ruime afstand te houden van onze werkzaamheden en machines. Let hierbij extra op uw kinderen en huisdieren.
 
Wij hopen op uw begrip tijdens de werkzaamheden en verwachten u voldoende geïnformeerd te hebben.
 
Met vriendelijke groet,
Mede namens de gemeente Arnhem,
 
M.J.C. (Melanie) Naber

 
Omleidingsroute

U kunt tijdens de werkzaamheden 
bereikbaarheid. Met deze brief informeren wij u hierover en kunt u zich hierop voorbereiden.

Communicatie tijdens het project 

Voor meer informatie, zie ook:
Projectwebsite: www.roelofsgroep.nl/gow
Project Facebook: www.facebook.com/GOWArnhem

app: U kunt gratis onze App downloaden: 

Vragen, opmerkingen of eventuele klachten?

Het kan voor komen dat u vragen, opmerkingen of eventuele klachten heeft over de werkzaamheden. Hiervoor ben ik, 
Melanie Naber, het aanspreekpunt.

e bereiken via telefoonnummer 

Uw veiligheid en die van onze medewerkers staan voorop. W
(verkeers)afzettingen

Ruime afstand te houden van onze werkzaamheden en machines. Let hierbij extra op uw kinderen en huisdieren.

Wij hopen op uw begrip tijdens de werkzaamheden en verwachten u voldoende geïnformeerd te hebben.

ijke groet, 
ede namens de gemeente Arnhem,

M.J.C. (Melanie) Naber 

Omleidingsroute (brom)fietsers

werkzaamheden (beperkte) hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast en minder goede 
Met deze brief informeren wij u hierover en kunt u zich hierop voorbereiden.

Communicatie tijdens het project  

Voor meer informatie, zie ook:  
www.roelofsgroep.nl/gow
www.facebook.com/GOWArnhem

U kunt gratis onze App downloaden: 

Vragen, opmerkingen of eventuele klachten?

Het kan voor komen dat u vragen, opmerkingen of eventuele klachten heeft over de werkzaamheden. Hiervoor ben ik, 
Melanie Naber, het aanspreekpunt. 

e bereiken via telefoonnummer 06

Uw veiligheid en die van onze medewerkers staan voorop. W
ers)afzettingen en verkeersborden te laten staan

Ruime afstand te houden van onze werkzaamheden en machines. Let hierbij extra op uw kinderen en huisdieren.

Wij hopen op uw begrip tijdens de werkzaamheden en verwachten u voldoende geïnformeerd te hebben.

ede namens de gemeente Arnhem, 

(brom)fietsers 

(beperkte) hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast en minder goede 
Met deze brief informeren wij u hierover en kunt u zich hierop voorbereiden.

www.roelofsgroep.nl/gow voor meer informatie over het werk. 
www.facebook.com/GOWArnhem

U kunt gratis onze App downloaden: 

Vragen, opmerkingen of eventuele klachten? 

Het kan voor komen dat u vragen, opmerkingen of eventuele klachten heeft over de werkzaamheden. Hiervoor ben ik, 

06-12907880 of per e

Uw veiligheid en die van onze medewerkers staan voorop. W
en verkeersborden te laten staan

Ruime afstand te houden van onze werkzaamheden en machines. Let hierbij extra op uw kinderen en huisdieren.

Wij hopen op uw begrip tijdens de werkzaamheden en verwachten u voldoende geïnformeerd te hebben.

(beperkte) hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast en minder goede 
Met deze brief informeren wij u hierover en kunt u zich hierop voorbereiden.

voor meer informatie over het werk. 
www.facebook.com/GOWArnhem voor het laatste nieuws over de werkzaamheden.

U kunt gratis onze App downloaden: de Roelofs-

Het kan voor komen dat u vragen, opmerkingen of eventuele klachten heeft over de werkzaamheden. Hiervoor ben ik, 

of per e-mail m.naber@roelofsgroep.nl

Uw veiligheid en die van onze medewerkers staan voorop. Wij vragen
en verkeersborden te laten staan. 

Ruime afstand te houden van onze werkzaamheden en machines. Let hierbij extra op uw kinderen en huisdieren.

Wij hopen op uw begrip tijdens de werkzaamheden en verwachten u voldoende geïnformeerd te hebben.

(beperkte) hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast en minder goede 
Met deze brief informeren wij u hierover en kunt u zich hierop voorbereiden.

voor meer informatie over het werk. 
voor het laatste nieuws over de werkzaamheden.

-app. 

Het kan voor komen dat u vragen, opmerkingen of eventuele klachten heeft over de werkzaamheden. Hiervoor ben ik, 

m.naber@roelofsgroep.nl

vragen uw medewerking door:

Ruime afstand te houden van onze werkzaamheden en machines. Let hierbij extra op uw kinderen en huisdieren.

Wij hopen op uw begrip tijdens de werkzaamheden en verwachten u voldoende geïnformeerd te hebben.

(beperkte) hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast en minder goede 
Met deze brief informeren wij u hierover en kunt u zich hierop voorbereiden. 

voor meer informatie over het werk.  
voor het laatste nieuws over de werkzaamheden.

Het kan voor komen dat u vragen, opmerkingen of eventuele klachten heeft over de werkzaamheden. Hiervoor ben ik, 

m.naber@roelofsgroep.nl.  

uw medewerking door: 

Ruime afstand te houden van onze werkzaamheden en machines. Let hierbij extra op uw kinderen en huisdieren.

Wij hopen op uw begrip tijdens de werkzaamheden en verwachten u voldoende geïnformeerd te hebben.

 

(beperkte) hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast en minder goede 

voor het laatste nieuws over de werkzaamheden.

Het kan voor komen dat u vragen, opmerkingen of eventuele klachten heeft over de werkzaamheden. Hiervoor ben ik, 

 

 

Ruime afstand te houden van onze werkzaamheden en machines. Let hierbij extra op uw kinderen en huisdieren.

Wij hopen op uw begrip tijdens de werkzaamheden en verwachten u voldoende geïnformeerd te hebben. 

(beperkte) hinder ondervinden in de vorm van geluidsoverlast en minder goede 

voor het laatste nieuws over de werkzaamheden. 

Het kan voor komen dat u vragen, opmerkingen of eventuele klachten heeft over de werkzaamheden. Hiervoor ben ik, 

Ruime afstand te houden van onze werkzaamheden en machines. Let hierbij extra op uw kinderen en huisdieren. 


