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Vna Start werkzaamheden Fase 2 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
De eerste fase van de werkzaamheden op de Laauwikstraat naderen het einde. Dit betekent dat we 
overgaan naar fase 2. Met deze brief informeren we u graag over deze werkzaamheden. 
 
Wat gaan we doen? 
De laatste werkzaamheden in fase 1 worden afgerond. 
We brengen het voetpad en de inritten aan en werken 
de bermen aan de noordzijde af (oranje gearceerde vak 
op de kaart). 
In fase 2 en fase II worden de  woningen aan de 
Laauwikstraat (Duitslandstraat tot voorbij de bocht in 
de Vossenpelssestraat) en de Vossenpelssestraat 
(Laauwikstraat tot de dijk) gekoppeld aan een nieuw 
rioolstelsel. Daarmee komt het oude vacuümstelsel te 
vervallen. Het kaartje hiernaast geeft de betreffende 
werkgebieden in het rood aan (fase 2 en fase II). 
 
Wanneer gaan we aan het werk? 
De werkzaamheden in de werkgebieden starten in de 
week van 14 oktober. We streven ernaar om de 
werkzaamheden in de Laauwikstraat en de 
Vossenpelssestraat in de week van 18 november af te 
ronden. 
 
Wat betekent dit voor u? 
De Laauwikstraat 
Om veilig in de Laauwikstraat te kunnen werken zetten we het werkvak af met barriers. De bus en het 
doorgaande  verkeer rijden tijdens de werkzaamheden aan het riool en het straatwerk over de 
tijdelijke rijbaan, langs het werkvak. 
Fietsers worden door de wijk geleid. Tijdens het verwijderen van de tijdelijke rijbaan en de aanleg van 
het voetpad en opritten rijdt het verkeer over de huidige of nieuwe rijbaan.  Verkeerslichten met een 
om- en om regeling regelen hierbij het verkeer.  
Wanneer het afgezette werkvak voor uw woning is, dan kunt u alleen te voet uw woning bereiken. Uw 
auto zult u gedurende de werkzaamheden op een andere plek moeten parkeren. Dit geldt zowel voor 
fase 1c als voor fase 2.  
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De Vossenpelssestraat 
Om de werkzaamheden in de Vossenpelssestraat (op het stuk tot aan de dijk) te kunnen uitvoeren, 
wordt de gehele weg afgesloten voor al het verkeer. De straat is te smal om een tijdelijke rijbaan aan te 
kunnen leggen. De woning is alleen te voet bereikbaar. Uw auto zal u gedurende de werkzaamheden 
op een andere plek moeten parkeren.  
 
Afvalinzameling 
Om ervoor te zorgen dat uw vuilcontainers door DAR worden geleegd verzoeken wij u die buiten het 
werkvak te zetten. Eventueel kan één van onze medewerkers assistentie verlenen wanneer dit nodig is. 
 
Meer informatie 
Heeft u na het lezen van deze brief of tijdens de werkzaamheden nog vragen? 
Neemt u dan contact op met de omgevingsmanager van BAM Infra; Debby Schoolen 06 - 46 93 85 38 
of vossenpelssestraat@bam.com of download de app (BAM Infra Projecten) in de Playstore (Android) 
of iOS (Apple). In deze app vindt u meer informatie over de werkzaamheden en kunt u de voortgang 
van het werk volgen middels berichtjes, foto’s en video’s. U kunt ook een berichtje voor de 
omgevingsmanager achterlaten. Ook op nijmegen.mijnwijkplan.nl is informatie over het project te 
vinden. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Debby Schoolen  
(Omgevingsmanager BAM Infra) 
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