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 Alle transacties vinden plaats conform de algemene voorwaarden  

 voor aanneming in het bouwbedrijf 2013 (AVA 2013) 

   

Betreft: Herinrichting Kaaplandstraat, Retiefstraat Generaal Smutsstraat 

 

Wijchen, 18 december 2019 

 

Geachte bewoner(s), 

 

Zoals u wellicht heeft gemerkt en zoals in de bewonersbrief van 19 november aangegeven zijn wij 

werkzaamheden aan het uitvoeren bij u in de straat. Deze werkzaamheden bestaan uit riolerings- en 

verhardingswerkzaamheden vanaf de Dennenstraat tot aan Kaaplandstraat 64 oftewel fase 1. 

 

De werkzaamheden van fase 1 zijn vanaf 20 december 2019 afgerond en de straat zal deze dag ook 

worden opengesteld voor verkeer. Dinsdag 7 januari 2020 wordt er gestart met de werkzaamheden 

van fase 2 en zal, mits de weersomstandigheden het toelaten, ca. 8 weken in beslag nemen. Fase 2 

start bij Kaaplandstraat 64 en eindigt op de T-splitsing met de Transvaalstraat, zie bijgevoegde 

afbeelding voor de faseringen. Middels deze brief wil ik u dan ook vragen om uw auto vanaf 

dinsdag 7 januari 7.00 uur niet in de straat of op uw inrit in dit gedeelte van de Kaaplandstraat te 

parkeren. Uw Woning is wel te aller tijden te voet bereikbaar. Kaaplandstraat 55 t/m 71 blijft zo 

lang mogelijk bereikbaar voor de aanwonenden, u wordt hierover op de hoogte gehouden door onze 

uitvoerder.  

 

Op de website https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/kaaplandstraat-retiefstraat-en-generaal-

smutsstraat-1 kunt u meer informatie vinden over het project en het ontwerp inzien. Kunt u op de 

website de informatie niet vinden, dan kunt u op woensdagen binnenlopen. Tussen 15:00 en 16:00 

uur zijn wij aanwezig in de blauwe directiekeet, op de kruising Kaaplandstraat – Danielsweg. U 

kunt ook contact opnemen met onze omgevingsmanager Frank Kistemaker van Gebr. Remmits op 

telefoonnummer 024-6412443 of mailen naar info@remmitsgww.nl  

 

Wij proberen de overlast voor u zo beperkt mogelijk te houden en vragen uw begrip in deze. Heeft 

u toch klachten tijdens de uitvoering, dan kunt u een e-mail sturen naar info@remmitsgww.nl 

 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Gebr. Remmits BV 

Wijchen 



 

 

 


