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Elburg, 16 juli 2021 

Betreft : Frees- en asfalteringswerkzaamheden Graafseweg 26 juli – 18 augustus 

 
Geachte heer/mevrouw, 
 

Frees- en asfalteringswerkzaamheden Graafseweg 
Vanaf 26 juli start Van Gelder met de freeswerkzaamheden op de gehele Graafseweg tussen 
Neerbosscheweg-Rozenstraat. Frezen is het gedeeltelijk verwijderen van het bestaande asfalt. Nadat het 
asfalt gedeeltelijk is verwijderd start van Gelder met het asfalteren van de Graafseweg. Door de omvang 
van deze werkzaamheden, zijn er enkele belangrijke gevolgen voor u als aanwonende van de Graafseweg. 

 
Bereikbaarheid aanwonenden Graafseweg in periode 26 juli tot en met 18 augustus 
Tijdens de werkzaamheden kan er geen auto op de Graafseweg staan, ook niet op de oprit. Wij vragen u de 
auto tussen 26 juli en 18 augustus buiten het werkvak te parkeren. Vanwege veiligheidsredenen is het niet 
mogelijk om tijdens deze werkzaamheden op de Graafseweg te parkeren. Dit komt mede door het 
hoogteverschil van het asfalt en het trottoir in de tijdelijke situatie. Door inzet verkeersregelaars proberen 
wij de overlast tot een minimum te beperken. 

 
Op de Cavaljéweg is een tijdelijke platenbaan gerealiseerd waar u de auto kunt parkeren. Op de 
Hatertseveldweg is er ook parkeerruimte waar u gebruik van kan maken. 
 
Wij begrijpen dat deze werkzaamheden voor hinder zorgen. In goed overleg is er overdag op momenten wel 

de mogelijkheid om met de auto tijdelijk bij de woning te komen. Bijzondere wensen op dit gebied kunnen 

vooraf aangegeven te worden bij de omgevingsmanager. 
 
Vanaf woensdagavond 18 augustus na 17:00 is het weer mogelijk om gebruik te maken van de inrit. Dit 
geldt niet voor aanwonenden tussen Graafseweg 241-167. Vanaf deze periode starten de werkzaamheden 
aan de nieuwe parallelweg op dit deel van de Graafseweg. U ontvangt medio augustus een aanvullende 
informatiebrief over de werkzaamheden die starten na de zomervakantie.  
 

Het betreden van het werkvak is gedurende deze periode op eigen risico. De hulpdiensten zijn op de hoogte 
van de werkzaamheden die gaan plaatsvinden en hebben in het geval van calamiteiten altijd toegang tot 
het werkvak. 
 
Nacht van 29/30 juli en 12/13 augustus 
Tijdens de nacht van donderdag op vrijdag is het noodzakelijk tijdelijke voorzieningen te treffen voor het 
transport van Smit Transformers. Het verwijderen van deze rijplaten tussen 03:00 en 07:00 kan voor 

geluidshinder zorgen. Het is noodzakelijk om deze werkzaamheden op dit moment uit te voeren. Wij hopen 
hiervoor op u begrip. 
 

Bereikbaarheid Graafse Ringweg en Boeckstaetedreef  
Aanwonenden Graafse Ringweg en Boeckstaetedreef blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar via de 
Dennenstraat en Paul Krugerstraat. Wij vragen u tijdens onze werkzaamheden wel stapvoets gebruik te 

maken van de kruising Dennenstraat door de hoogteverschillen in het asfalt.  
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Afvalinzameling 
Elke dinsdag wordt er huisafval ingezameld. Bewoners Graafseweg tussen huisnr. 115 en 405 (even en 
oneven nummers) wordt gevraagd het huisafval te verzamelen op een van de onderstaande locaties: 

-De zijstraat Cavaljéweg 
-De zijstraat Ds. Creutzbergweg 
-De zijstraat Paddepoelseweg 
-De kruising met de Groenestraat/Wolfskuilseweg 
-De zijstraat Looimolenweg 
-De kruising met de Rozenstraat 

 
Indien u door omstandigheden niet het huisafval op een van bovenstaande locaties kunt verzamelen, 
vragen wij u dit door te geven aan de omgevingsmanager.  
 
Meer informatie 
Voor meer informatie over de omleidingsroutes, wegafzettingen en aanpassingen op de Graafseweg kunt u 

terecht op https://nijmegen.mijnwijkplan.nl/project/graafseweg. Hier vindt u ook de faseringen, waarop 

precies te zien is wanneer op welk deel werkzaamheden plaatsvinden. 
 
Heeft u verder nog vragen? Er is elke woensdag tussen 13:00 en 14:00 een inloopspreekuur in de keet aan 
de Graafse Ringweg - Dennenstraat, waar de omgevingsmanager aanwezig zal zijn om vragen te 
beantwoorden. U kunt Aannemingsmaatschappij Van Gelder verder bereiken via 
Graafsewegnijmegen@vangelder.com of 0525 659 888.  
 

Met vriendelijke groet, 
Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 
 
Lars Smit,  
Omgevingsmanager 
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