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Vna Weekendafsluiting Vossenpelssestraat - Bekkersland 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
Met deze informatiebrief informeren wij u graag over de ingeplande weekendafsluiting die zal 
plaatsvinden van 14 tot en met 17 februari op de Vossenpelssestraat en Bekkersland. 
 
Wat gaan we doen? 
Op het kruispunt van Bekkersland en de Vossenpelssestraat leggen we het riool en het straatwerk aan. 
Deze werkzaamheden zijn alleen mogelijk wanneer het hele kruispunt beschikbaar is voor onze 
medewerkers. De weekendafsluiting benutten we om ook meteen de hemelwaterafvoer in de sloot 
achter Plantjevlag Noord en het persriool in Bekkersland aan te brengen.  
 
Na het weekend gaan we op de Vossenpelssestraat van fase 4 over naar fase 5 en in Bekkersland over 
naar fase B. We verwachten de werkzaamheden van fase 5 half april en van Bekkersland in de derde 
week van maart te hebben afgerond (data onder voorbehoud).  
 
Wanneer gaan we aan het werk? 
Van vrijdag 14 februari vanaf 21:00 uur tot en 
met maandagochtend 6:00 uur is het kruispunt 
afgesloten. Wij zijn 24/7 aan het werk om de 
werkzaamheden af te kunnen ronden. Het 
hiernaast weergegeven kaartje geeft de exacte 
werklocatie weer.  
 
Wat betekenen de werkzaamheden voor u? 
Tijdens de werkzaamheden krijgt u te maken 
met enige overlast door het opbreken en 
uitgraven van de rioolsleuf en de rijdende 
vrachtwagens en kranen. Helaas kunnen we 
deze overlast niet vermijden. We hopen 
daarom ook op uw begrip. 
 
Bereikbaarheid woningen vanuit Lent 
Vanaf Lentse kant zijn de woningen in de 
Laauwikstraat, Vossenpelssestraat richting dijk 
en Vossenpelssestraat tot en met huisnummers  
15 en 22 bereikbaar met de auto.  
Alle andere woningen zijn alleen te voet vanaf 
de zuidzijde bereikbaar. 
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Bereikbaarheid woningen vanuit Bemmel  
Vanaf Bemmelse kant zijn de woningen in de Vossenpelssestraat tot en met huisnummers 38b en 
25/27 beperkt bereikbaar met de auto omdat we de weg voor deze woningen gebruiken als 
transportroute en om onze bouwmachines en werkvoertuigen op te stellen. Alle andere woningen zijn 
alleen te voet vanaf de noordzijde bereikbaar. 
 
Bereikbaarheid woningen Bekkersland 
Door de afsluiting is de gehele Bekkersland vanaf 21:00 uur afgesloten voor auto’s. De woningen aan 
Bekkersland zijn vanaf dit weekend alleen te voet via de wijk Plantje Vlag bereikbaar. Zorgt u ervoor 
dat u uw auto op 14 februari voor 20:00 uur buiten Bekkersland zet.  
 
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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