Elst
Noord
Spoorkruisingen

Aan de bewoner(s) / gebruikers van dit pand
Datum: september 2019
Betreft: Werkzaamheden in uw buurt
Beste meneer, mevrouw,
Met het project Elst Noord Spoorkruisingen gaan we de doorstroming verbeteren van het
verkeer rondom de spoorkruisingen Rijksweg-Noord en 1e Weteringsewal. In deze brief leest u
meer over de werkzaamheden aan de Rijksweg-Noord.

Werkzaamheden van 16 tot en met 4 oktober
Op maandag 16 september om omstreeks 7:00 uur starten we met werkzaamheden aan de
kabels en leidingen bij u voor de deur (zie blauw kader in onderstaande afbeelding). We voeren
graafwerkzaamheden uit en verleggen huidige kabels en leidingen. De werkzaamheden duren
tot en met vrijdag 4 oktober omstreeks 16 uur.

Bereikbaarheid
Als gevolg van deze werkzaamheden is uw woning minder goed bereikbaar. Fietsers kunnen
vanwege de veiligheid niet langs de werkzaamheden fietsen. Tijdens deze werkzaamheden

stellen we een omleiding via de Sneeuwjacht voor fietsers in de richting van Elst centrum. Langs
de omleidingsroute staan borden. De fietsomleiding vindt u op de projectwebsite en via de
Facebook en Instagram projectpagina.
Werkzaamheden voor uw woning
De uitvoerder van aannemer Van den Heuvel (de heer Joep Timmermans) neemt nog contact
met u op. Zo wordt u vooraf geïnformeerd over de bereikbaarheid van uw woning en eventuele
hinder die u kan ervaren.
Indien u zelf nog vragen heeft over deze werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met
Joep Timmermans, telefoonnummer: 06-51986555.

Mailing
U ontvangt regelmatig een bewonersbrief van ons met informatie over de werkzaamheden. Wilt
u de brief graag per mail ontvangen dan kunt u zich hiervoor aanmelden op de website:
https://www.spoorkruisingenelst.nl/default.aspx. Rechts onderaan de beginpagina staat het
kopje “Op de hoogte blijven” waar u zich kan aanmelden voor zowel de mailingroep.

Projectwebsite, social media en nieuwsbrief
U kunt de werkzaamheden over beide spoorkruisingen volgen via de projectwebsite:
https://spoorkruisingenelst.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief en/of

een melding over het project doen. Op de openingspagina staan hiervoor aparte knoppen.
Op de project facebook pagina: https://www.facebook.com/pg/spoorkruisingenelst/ en de
Instagram pagina https://www.instagram.com/spoorkruisingenelst/ kunt u regelmatig updates
verwachten met meer achtergronden rondom de werkzaamheden.
Wanneer u vragen heeft kunt u mij bellen via telefoonnummer 06-46133881 of mailen via:
wnoo@heijmans.nl.
Met vriendelijke groet,

Wouter de Noo
Omgevingsmanager namens:
Projectorganisatie Spoorkruisingen Elst Noord

