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Onderwerp: Bereikbaarheid tijdens asfaltwerkzaamheden Heyendaalseweg 

 

Geachte heer, mevrouw,    

 

In week 39 (27 september t/m 2 oktober) zullen er werkzaamheden plaatsvinden aan de rijbaan van de 

Heyendaalseweg. De weg wordt deze week in beide richtingen afgesloten voor doorgaand verkeer. 

Fietsers, hulpdiensten en bewoners kunnen wel doorgang vinden.  

 

Door de werkzaamheden in week 39 zijn de woningen aan de westzijde van de Heyendaalseweg minder 

goed bereikbaar. Wij verzoeken u om uw auto deze week niet op uw oprit en/of aan de westelijke kant 

van de Heyendaalseweg te parkeren. De woningen zijn te voet wel bereikbaar. 

 

Op zaterdag 2 oktober vinden de asfaltwerkzaamheden over de gehele rijbaan van de Heyendaalseweg 

tussen de Groenewoudseweg en de Groesbeekseweg plaats. Op deze dag kunt u overdag niet van/naar 

uw woning met de auto. ’S Avonds wordt de weg weer opengesteld en kunt u weer met de auto bij uw 

woning komen. 

 

In onze brief van 23 juli jl. spraken wij de verwachting uit dat na 2 oktober alle wegwerkzaamheden 

voltooid zouden zijn. Helaas is dit niet geheel haalbaar en moet in week 40 en 41 (4 t/m 15 oktober) nog 

aan de laatste inritten en parkeervakken aan de westzijde van de Heyendaalseweg worden gewerkt. 

Informatie over de verkeerssituatie in week 40 en 41 ontvangt u aankomende week. 

 

Mocht u vragen hebben dan kunt u een mail sturen naar bovenstaand e-mailadres, bellen naar  

06 12697846 of langskomen op het inloopuur op de woensdagen tussen 11:00 – 12:00 uur in de keet op 

de Heyendaalseweg. 

 

Alvast bedankt 

 

 

Met vriendelijke groet, 

NTP B.V. 
 

Pim Weijs 

Omgevingsmanager   


