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Geachte heer, mevrouw, 
 
Met deze brief informeren wij u over werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden aan de 
Ubbergseweg te Nijmegen. Vanaf maandag 30 april t/m vrijdag 25 mei 2018 voeren wij in 
opdracht van de gemeente Nijmegen werkzaamheden uit voor de reconstructie van de weg.. De 
werkzaamheden bestaan uit het aanleggen van parkeervakken, de trottoirs voor de woningen 
worden vervangen en er worden drempels aangelegd.  
 
De werkzaamheden zijn opgedeeld in 2 fases: 
Fase 1: maandag 30 april tot en met woensdag 23 mei 2018 
Aanleggen parkeervakken en aanbrengen trottoirs. Zie hiervoor de kaart op de achterzijde van deze 
brief.  
 
Wat zijn de gevolgen van de werkzaamheden voor u als bewoner / bedrijf? 

- De Ubbergseweg wordt in deze periode afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de 
Ooysedijk en Waalkade, uitgezonderd de navolgende tijdstippen: 
- Vrijdag 4 mei 16.00 uur – 22.00 uur i.v.m. dodenherdenking; 
- Woensdag 9 mei 16.00 uur – maandag 14 mei 6.00 uur i.v.m. ronde van Nijmegen; 
- Dinsdag 15 mei 16.00 uur – woensdag 16 mei 6.00 uur i.v.m. werkzaamheden N325 

- Tussen 30 april en 23 mei zijn woningen / bedrijven bereikbaar. Wij verzoeken u om 
eventuele transporten van en naar uw bedrijf / woning deze dagen zoveel mogelijk te 
beperken; 

- Fietsers hebben doorgang door het werkvak; 
- Wij verzoeken u in genoemde periode geen auto’s te parkeren langs of op de weg. Dit 

wordt ter plaatse ook met borden aangegeven. Er is een wegsleepregeling van kracht; 
- Het werkvak is enkel toegankelijk voor bestemmingsverkeer. Legt u deze brief achter de 

ruit van uw auto, dan is het onze werknemers duidelijk dat u woont/werkt aan het werkvak. 
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Fase 2: donderdag 24 en 25 mei 2018 
Aanbrengen asfaltdrempels in de rijbaan, frezen en aanbrengen deklaag rijbaan.  
Voor deze werkzaamheden ontvangt u ca. 1,5 week van te voren nadere informatie. 
 
Het is mogelijk dat de werkzaamheden afwijken van bovenstaande planning door onvoorziene 
omstandigheden dan wel de weersomstandigheden. 
 
Klachten en opmerkingen? 
Wij streven ernaar om de overlast zo beperkt mogelijk te houden en vragen om uw begrip. Hebben 
wij iets over het hoofd gezien, heeft u vragen, klachten dan wel opmerkingen? Schroom niet en bel 
ons op nummer 06 – 11 48 07 29. 
U kunt uw vragen, klachten of opmerkingen ook per mail aan ons kwijt: nijmegen@heijmans.nl 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Heijmans Wegen B.V., 
Mattijs Hubers 
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