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Geachte heer, mevrouw,
In de brief van 11 november heeft u vernomen dat er een definitieve keuze gemaakt is voor de
route van buslijn 6.
Dit jaar willen we een start maken met de werkzaamheden in de Van der Duyn van
Maasdamstraat ten hoogte van de hoek met de Cort van der Lindenstraat.
De uitvoering zal plaatsvinden vanaf maandag 7 december t/m vrijdag 18 december.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.
Wat gaat er gebeuren
Er worden aanpassingen gedaan zodat er voldoende parkeergelegenheid is en de overlast van
de bus beperkt kan worden. Daarom gaan we in de Van der Duyn van Maasdamstraat
langsparkeervakken aanleggen.
In de Van der Duyn van Maasdamstraat wordt een parkeerstrook aangelegd, zie tekening.
Het betreft een strook met de mogelijkheid voor langsparkeren (in de lengte van de rijbaan).
Er worden parkeervakken gemaakt. Naast de parkeerstrook wordt aan de zijde van het groen
een uitstapstrook gemaakt, zodat u een goede uitstapmogelijkheid heeft. Deze uitstapstrook
wordt gemaakt van tegels.
In het voetpad aan de zijde met de even huisnummers krijgt u de keuze om hier eventueel een
haag, vaste beplanting of bloemen aan te leggen. Wanneer wij vrijdag 4 december geen
groenwensen hebben ontvangen wordt het voetpad volledig met tegels bestraat.
Om het in- en uitstappen aan de zijde met de even huisnummer mogelijk te maken gaan we
een laad- en losplaats creëren, zie bijlage.
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Hoe wordt het uitgevoerd
Tijdens de uitvoering (tussen 7:00 uur en 16:00 uur) is de helft van de rijbaan bij het werkvak
afgezet. Wij zetten verkeersregelaars in om te zorgen dat het verkeer het werkvak veilig kan
passeren. Om voldoende ruimte te houden om te kunnen passeren, wordt er tijdens de
werkzaamheden een tijdelijk parkeerverbod ingesteld in het deel van de Van der Duyn van
Maasdamstraat tussen de busdrempels in de Van der Duyn van Maasdamstraat en de Cort van
der Lindenstraat. Zo kan het verkeer blijven passeren. Zodra onze werkzaamheden helemaal
afgerond zijn, wordt het tijdelijke parkeerverbod opgeheven, zie foto.

Meer informatie en vragen
Voor meer informatie over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met Dinand
Wijermars via dwijermars@vangelder.com of 0525-659888.
De wens voor de beplanting in het groen kunt u tot uiterlijk 4 december aangeven bij Paulien
Bisschop via pbisschop@vangelder.com of 06-83282822. Voor overige vragen kunt u contact
opnemen met de projectleider Eef Neienhuijsen via e.neienhuijsen@nijmegen.nl
of 06-20396409.

Met vriendelijke groet,

Eef Neienhuijsen
Projectleider
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Bestaande drempel /
wegversmalling

aanbrengen trottoirband 130/150x250mm
aanbrengen opsluitband 100x200mm
Aanbrengen betonstraatstenen, keiformaat, elleboogverband, grijs
Aanbrengen betontegels 300x300x45mm, grijs
Herstraten betontegels 300x300mm
aanbregen betontegels, 500x500x45mm, grijs
aanbregen molgoot, 5-strek, betonstraatstenen, keiformaat, grijs
aanbrengen gele streep (verf) op trottoirband, parkeerverbod
invulling n.t.b.
parkeerverbodl
Aanbrengen betonstraatstenen
KF, grijs, elleboogverband
30 mm brekerzand
250mm menggranulaat
Aanbrengen molgoot
5-strek, KF in cementspecie

Aanbrengen trottoirband
130/150x250mm, grijs, in cementspecie
Aanbrengen betontegel
1-rij, 500x500mm, kleur: grijs
min. 300mm zand voor zandbed

aanbrengen gele streep (verf) op
trottoirband, parkeerverbod
In te richten strook nader te bepalen,
keuze: haag, beplanting of tegels
Aanbrengen opsluitband
100x200mm
Herstraten betontegels
300x300mm
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