
 

  

 
 
 
 
 
Aan de bewoners/gebruikers van dit pand 
 
Datum: 3 januari 2022 
Betreft:  Start werkzaamheden Infrascoop ‘Herinrichting Scherpenkampweg fase 2’ 
 
Geachte bewoner(s)/gebruikers van dit pand, 
 
Via deze weg willen wij u informeren over de aanstaande start van de werkzaamheden voor  
het project “Herinrichting Scherpenkampweg fase 2” te Nijmegen. Zoals u weet hebben de  
gemeente Nijmegen en Infrascoop gezamenlijk de werkzaamheden voorbereid en hierbij ook  
Vitens betrokken zodat de werkzaamheden aan de waterleiding gecombineerd kunnen  
worden uitgevoerd met de voorgenomen werkzaamheden. Ook zijn er twee  
bewonersavonden geweest waar wensen zijn opgehaald welke zoveel mogelijk zijn verwerkt  
in het project. 
 
Afgelopen weken is Vitens gestart met hun werkzaamheden in de Scherpenkampweg, helaas  
zijn deze werkzaamheden uitgelopen door de vorst vlak voor de kerstvakantie. Door deze uitloop van 
werkzaamheden start Infrascoop één week later met haar werkzaamheden dan eerder gecommuniceerd.  
 
Infrascoop zal haar werkzaamheden starten op maandag 16 januari 2023. Wij verzoeken u vriendelijk doch 
dringend om uw auto voor maandag 16 januari 07:00 uur te parkeren buiten het werkvak (aan de 
Nederheidseweg). Uiteraard is uw woning gedurende de werkzaamheden ten alle tijden te voet bereikbaar. 
De werkzaamheden worden, conform de huidige planning onder voorbehoud van weersomstandigheden, 
afgerond op vrijdag 24 februari. 
 
Gedurende de werkzaamheden gelieve rekening te houden met het volgende: 

 Afsluiting van het wegvak voor doorgaand verkeer en het parkeren van auto’s; 
 Infrascoop stelt de nood- en hulpdiensten op de hoogte van de werkzaamheden zodat in geval van 

een calamiteit geen vertraging optreedt en zij op de hoogte zijn van de werkzaamheden. U 
woning/pand blijft uiteraard ten alle tijden toegankelijk voor de nood- en hulpdiensten; 

 Uw huisvuilcontainers kunt u vooraan het werk aan de weg plaatsen zodat deze  
goed bereikbaar zijn voor de ophaaldiensten. 

 
Heeft u tijdens de uitvoering vragen of opmerkingen? Dan kunt u contact  opnemen met  onderstaande 
personen de heer Patrick v.d. Zanden en/of Bas Ebbelaar, beiden bereikbaar op 0485-312477 of per mail via 
info@infrascoop.nl. Vanuit de gemeente Nijmegen zijn de heer Martijn Remers en/of Eduard Schilling te 
bereiken op 14 024. 
 
Wij doen ons best om voor u de overlast zoveel mogelijk te beperken. Toch is dit niet altijd mogelijk. Wij 
hopen dat u hier begrip voor heeft. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Het projectteam ‘Herinrichting Scherpenkampweg fase 2’, 
Namens het bouwteam, 
 
Bastiaan Eekhout 
Projectleider Infrascoop 


