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Beste bewoner van de (omgeving) Emmalaan en Tweede Oude Heselaan, 
 
Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in uw 
straat. De herinrichting van de Emmalaan staat op de planning, omdat het asfalt, de riolering 
en huisaansluitingen in de straat aan vervanging toe zijn. Heijmans Infra voert deze 
werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Nijmegen. 
 
Wij gaan de Emmalaan en Tweede Oude Heselaan vernieuwen 
Het ontwerp voor de Emmalaan hebben we de afgelopen maanden uitgewerkt samen met 
bewoners uit de straat. U kunt het ontwerp inzien via www.nijmegen.nl/emmalaan. Er komen 
aangegeven parkeervakken, we vervangen het asfalt in de straat door klinkers, we 
vernieuwen het riool en de huisaansluitingen, we passen de openbare verlichting aan en 
voegen groenvakken toe.   
 
Het ontwerp voor de Tweede Oude Heselaan kunt u inzien via 
www.nijmegen.nl/tweedeoudeheselaan. Deze straat wordt ingericht als fietsstraat. Ook in 
deze straat komen parkeervakken, wordt de rijbaan voorzien van het bekende rode asfalt, 
wordt de openbare verlichting aangepast en worden groenvakken aangelegd. 
 
Emmalaan 
De werkzaamheden in de Emmalaan starten maandag 13 september 2021. Het werk duurt 
naar verwachting vijf weken, tot en met vrijdag 22 oktober. De Emmalaan is in deze periode 
afgesloten voor auto’s en fietsers. De woningen zijn altijd te voet bereikbaar. Uw auto kunt u 
parkeren in één van de aanliggende straten. Wij richten een afvalverzamelpunt in op de hoek 
met de Prinsenlaan waar DAR het afval ophaalt. 
 
Tweede Oude Heselaan  
De werkzaamheden starten op maandag 11 oktober 2021 en duren zeven weken, tot en 
met vrijdag 26 november. De Tweede Oude Heselaan is in deze periode afgesloten voor 
auto’s en fietsers. De woningen zijn altijd te voet bereikbaar. U kunt uw auto parkeren in de 
omliggende straten.  

http://www.nijmegen.nl/emmalaan
http://www.nijmegen.nl/tweedeoudeheselaan
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Het kruispunt Tweede Oude Heselaan – Voorstadslaan blijft de eerste vier weken open en is 
afgesloten van maandag 8 november tot en met vrijdag 26 november. We richten een 
afvalverzamelpunt in op de hoek Schependomlaan – Voorstadslaan. 
 
Wij zijn op werkdagen tussen 07.00 en 16.00 uur aan het werk bij u in de straat. Het is 
mogelijk dat de planning wijzigt door onvoorziene omstandigheden zoals het weer. Wij 
houden u op de hoogte over de voortgang.  
 
 
Verkeersonderzoek in Hees 
Gemeente Nijmegen voert tijdens de afsluiting van het kruispunt aan de Tweede Oude 
Heselaan – Voorstadslaan een verkeersonderzoek uit. Met tellingen wordt vastgesteld hoe 
het verkeer gaat rijden tijdens de afsluiting. Bewoners kunnen hun verbeterpunten en 
positieve punten tijdens de afsluiting aan ons door geven door mee te doen aan een digitale 
enquête. Deze gegevens worden gebruikt voor de aanpak van het sluipverkeer in Hees. Wilt 
u meedoen aan de enquête? Stuur dan een mail naar sluipverkeerhees@nijmegen.nl.  
Meer informatie leest u op: www.nijmegen.nl/sluipverkeerhees.  
 
 
Heeft u opmerkingen of vragen?  
We streven er naar om de overlast tot een minimum te beperken. Echter, u zult enige 
(geluids)overlast ervaren, waarvoor wij uw begrip vragen.  
 
Op dinsdagochtend 21 september en dinsdagochtend 5 oktober 2021 is er een inloopuurtje 
tussen 9:00 en 10:00 uur. Onze hoofduitvoerder (Mathijs Peters) en omgevingsmanager 
(Michelle Knipping-van Zutphen) zijn dan aanwezig in de keet in de Emmalaan om uw 
vragen te beantwoorden. Daarnaast kunt u altijd contact opnemen met Michelle Knipping-
van Zutphen, omgevingsmanager van Heijmans Infra, via nijmegen@heijmans.nl of +31 (0)6 
11 87 16 57. 

 

 
Met vriendelijke groet,    
 

Michelle Knipping-van Zutphen 
Omgevingsmanager Heijmans Infra b.v. 
 

& Mathijs Peters 
Hoofduitvoerder Heijmans Infra b.v.  
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