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WERK AAN DE WATERSTRAAT 
Aan de bewoners Waterstraat en omgeving  
 
WAT GAAN WE DOEN 
Het asfalt op de Waterstraat is aan onderhoud toe tussen de rotonde Marialaan en de kruising met de Kanaalstraat. In 
een deel van de Waterstraat wordt ook het riool vervangen. We willen voor u zo min mogelijk overlast veroorzaken. 
Daarom voeren we het werk in verschillende fasen uit.  
Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek voert deze werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Nijmegen.  
 
WAAR EN WANNEER ZIJN DE WERKZAAMHEDEN 
Op de achterkant van deze brief vindt u een kaart waarop staat waar we werken, dit is het werkterrein.  

We beginnen op maandag 30 augustus om 7:00 met de werkzaamheden in het rode deel. 

 

Let op, op dinsdag 31 augustus zijn we één dag in het hele gele én rode werkvak aan het werk, tussen 

de Nierstraat en de Kanaalstraat. Wij vragen u voor die dag uw auto buiten het werkvak te parkeren. 

Wij gaan die dag het freeswerkzaamheden aan het asfalt uitvoeren, door opspattende stenen kan uw 

auto beschadigd raken!  

Zet daarom uw geparkeerde auto voor dinsdagochtend 7:00 weg! De Waterstraat is dan wel gewoon 

bereikbaar voor bestemmingsverkeer met de auto, volg de instructies van de verkeersregelaars op! 

Schade aan auto’s, die toch zijn blijven staan, wordt niet vergoed. 

 

BEREIKBAARHEID 
De Waterstraat is tijdens deze werkzaamheden voor al het doorgaand verkeer en de bus afgesloten.  
Uw woning blijft te allen tijde te voet bereikbaar.  
We hebben de politie, brandweer en ambulances geïnformeerd over de veranderingen in de bereikbaarheid.  
 
Voor de bus is, in overleg met de busmaatschappij, een omleiding tijdens de werkzaamheden ingesteld. 
 
Voor gemotoriseerd en fiets verkeer zijn omleidingsroutes ingesteld, deze worden met tijdelijke gele borden 
aangegeven. De hoofdomleiding is achterop deze brief, met een rode lijn op de kaart te zien.  
 
PARKEREN 
U kunt uw auto niet parkeren op de plaats waar wij aan het werk zijn. Wij hebben het hele werkvak nodig. Wij vragen 
u om uw auto voor maandag 30 augustus 2021 7:00 uur buiten het werkvak te parkeren.  
Wij vinden het vervelend voor u dat er tijdens ons werk tijdelijke minder parkeerplaatsen zijn. 
U kunt uw auto tijdens de werkzaamheden in één van de omliggende straten parkeren. Voor het werk moeten we met 
vrachtwagens en machines de straat in. Wij vragen u hiervoor ruimte vrij te houden bij de ingang van ons werkvak.  
 
UW VEILIGHEID 
Wij denken aan uw veiligheid door het plaatsen van waarschuwingen en afzettingen. Om onveilige situaties te 
voorkomen, vragen wij u de waarschuwingen en afzettingen te volgen. Voor uw eigen veiligheid mag u niet op het 
werkterrein komen. 
 
CONTACT MET DUSSELDORP INFRA, SLOOP EN MILIEUTECHNIEK 
Heeft u vragen over de bereikbaarheid, het parkeren of ons werk?  
U kunt meer informatie vinden op: www.nijmegen.nl/waterstraat  
Of bel met Bart Meekes van Dusseldorp: 06 – 82 49 61 68 
 
DE KOMENDE PERIODE WERKEN WIJ HARD OM UW BUURT MOOIER TE MAKEN.  
GRAAG UW BEGRIP VOOR MOGELIJKE OVERLAST. 

  

http://www.nijmegen.nl/waterstraat
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