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Op al onze offertes en overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden gedeponeerd bij de K.v.K. onder nummer 05068727 van toepassing. 
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Aan de bewoners van dit pand  
  

 
Onderwerp: Voortgang werkzaamheden Reconstructie Heyendaalseweg 
 
Geachte heer, mevrouw,  
 
In opdracht van Gemeente Nijmegen voert NTP de werkzaamheden uit aan de Heyendaalseweg te Nijmegen 
tussen de Groesbeekseweg en rotonde Groenewoudseweg. Wij informeren u met deze brief over de voortgang en 
de situatie tijdens de (bouw)vakantie. 
 
Aan de oostelijke helft van de Heyendaalseweg zijn de werkzaamheden voor het grootste gedeelte afgerond. Het 
trottoir is aangelegd en de parkeervakken kunnen in gebruik genomen worden.  
 
Op vrijdag 23 juli is het nieuwe asfalt aangebracht tot en met de tussenlaag. Nadat deze werkzaamheden 
afgelopen week afgerond zijn, wordt aan het einde van de week van 26 juli de rijbaan tijdelijk weer opengesteld 
voor verkeer in twee richtingen. Deze situatie zal tot en met 29 augustus gehandhaafd blijven. 
Eind mei, vóór de start van de werkzaamheden was de verwachting dat de werkzaamheden mogelijk in 3 
kalendermaanden kon worden afgerond. Inmiddels blijkt dat er tijdens de vakantie van 2 tot 30 augustus niet 
gewerkt kan worden. De einddatum van de werkzaamheden staat nu gepland op 2 oktober.  
 
Fase 2 van de werkzaamheden gaat aan de Westelijke kant van de weg maandag 30 augustus van start. Aan de 
start van deze fase zal het verkeer weer in één richting rijden van de Groesbeekseweg naar de Groenewoudseweg 
op de oostelijke rijbaan. Het fietsverkeer blijft in twee richtingen mogelijk.  
 
Aan het einde van fase 2 zullen de asfaltwerkzaamheden op vrijdag 1 en zaterdag 2 oktober plaatsvinden. Uw 
woning zal gedurende één week minder goed toegankelijk zijn met de auto. Te voet/fiets blijft uw woning altijd 
bereikbaar. Deze werkzaamheden vinden plaats in de week van 27 september. U zult voorafgaand aan de 
werkzaamheden nog geïnformeerd worden.  
 
Op 2 oktober worden naar verwachting de werkzaamheden afgerond en wordt de weg weer open gesteld voor 
gemotoriseerd verkeer. 
 
Voor vragen, meldingen of klachten kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager Pim Weijs.  
Onze omgevingsmanager is te bereiken via telefoon op nummer 06 12 69 78 46, via email p.weijs@ntp.nl of 
wekelijks aanwezig op woensdag van 11:00 tot 12:00 in de bouwkeet van NTP. 
 
Wij realiseren ons dat de werkzaamheden bij u in de straat tot overlast kunnen leiden, helaas is dit niet altijd te 
voorkomen. Hiervoor vragen wij uw begrip en wij zullen proberen de overlast tot een minimum te beperken. 
 
Met vriendelijke groet, 
NTP B.V. 
 
P. Weijs 
Omgevingsmanager   

Ons kenmerk: BRF-2-v2 
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