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Datum 

Onderwerp 

Ons kenmerk 

03 Juni 2019 

Werkzaamheden Meijhorst 

G.009926.2.4061.01.0203 

 Contactpersoon 

Telefoon 

E-mail 

Mathijs Peters 

+31 (0)6 11 77 31 68 

nijmegen@heijmans.nl 

 

Heijmans Infra  B.V., Regio Midden 

Landjuweel 35, 3905 PE  Veenendaal • Postbus 359, 3900 AJ  Veenendaal • Nederland  

Telefoon +31 (0)318 58 04 11 • Fax +31 (0)318 58 04 99 • E-mail wegenmidden@heijmans.nl • www.heijmans.nl  

 IBAN NL88 INGB 0675 3163 16, BIC INGBNL2A  

Handelsregister 18124067 • BTW NL.0078.37.185.B.01  

Geachte heer, mevrouw, 

 
Met deze brief informeren wij u over werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden aan de Meijhorst 
15de 16de 17de straat. Van Dinsdag 11 Juni t/m 13 Juli 2019 voeren wij in opdracht van de gemeente 
Nijmegen werkzaamheden uit voor onderhoud en vernieuwing van de weg. Belangrijkste is het 
vernieuwen van het asfalt. En het aanpassen van de huidige inrichting van de rijbaan. Op 
onderstaande kaartje is het betreffende deel van de Meijhorst aangegeven.  
 

 
 
De werkzaamheden starten Dinsdag 11 Juni 07:00 uur en zullen 13 Juli 16:00 uur afgerond 
worden 
.  
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Wat zijn de gevolgen van de werkzaamheden voor u als bewoner / bedrijf? 
De werkzaamheden worden in 2 fases uitgevoerd. 
 
Fase 1 11 Juni t/m 5 Juli 

- In de genoemde periode zijn woningen / bedrijven in het werkvak met de auto bereikbaar. 

- We zullen in deze periode diverse bestratingen werkzaamheden uit voeren. 

 

Fase 2 8 t/m 13 Juli  

- In deze periode zullen de asfaltwerkzaamheden uitgevoerd worden.  

- U word later nog geïnformeerd over deze werkzaamheden doormiddels van een 

bewonersbrief.  

 

 

 

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 77 31 68  

U kunt uw vragen, klachten of opmerkingen ook per mail aan ons kwijt: nijmegen@heijmans.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Heijmans Infra B.V., 

Mathijs Peters 
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