Ons kenmerk:
Datum:
Contactpersoon:
E-mailadres:

Voortgang werkzaamheden Westervoortsedijk
26 november 2021
Pim Weijs
p.weijs@ntp.nl

Onderwerp: Voortgang werkzaamheden herinrichting Westervoortsedijk – Oude Zevenaarseweg
Beste meneer, mevrouw,
In opdracht van de gemeente Arnhem is NTP begin oktober gestart met de herinrichting van de
Westervoortsedijk, Zevenaarseweg en Oude Zevenaarseweg. De werkzaamheden bestaan uit de aanleg
van een busbaan, nieuwe bushaltes en vernieuwing van de fietspaden.
Vertraging
Bij de uitvoering van de werkzaamheden op de Westervoortsedijk is helaas vertraging ontstaan. Er is
namelijk een oud hemelwaterriool aangetroffen dat we moeten vernieuwen. Ook voeren Vitens en
Liander gelijktijdig werkzaamheden uit. Daardoor duurt het werk wat langer, maar hoeven we de weg
later niet opnieuw af te sluiten.
Planning
Door de uitloop van de werkzaamheden is in de planning een aantal data gewijzigd.
 Vanaf vrijdag 10 december 19:00 uur tot en met zondag 12 december voeren we
asfaltwerkzaamheden uit op de Westervoortsedijk. Voor de bereikbaarheid tijdens deze
weekendwerkzaamheden, zie bijgevoegde afbeelding 1 en 2.
 Na de weekendwerkzaamheden laten we de afzettingen staan in verband met afrondende
werkzaamheden. Wel stellen we de rijbaan tussen de Snelliusweg en de Nieuwe Havenweg
tijdelijk open voor doorgaand verkeer tot 10 januari.
 Op dinsdag 11 januari start fase 2 en is de Westervoortsedijk weer doodlopend. We werken dan
op de rijbaan richting centrum. Voor de bereikbaarheid tijdens fase 2, zie bijgevoegde afbeelding
3. Naar verwachting zijn eind februari de werkzaamheden op de Westervoortsedijk afgerond en
is de weg in zijn geheel weer open voor het verkeer.
 Vervolgens starten we de werkzaamheden aan de Zevenaarseweg en aansluitend aan de Oude
Zevenaarseweg. De einddatum van de totale werkzaamheden blijft 15 juli 2022.
Speciale app
Voor meer informatie is een speciale app beschikbaar, u kunt deze downloaden in de Google Play Store
en de Apple App Store onder de naam 'Westervoortsedijk Arnhem'. Informatie vindt u ook op de speciale
projectwebsite van aannemer NTP: www.ntp.nl/projecten/HOV-Westervoortsedijk. Voor vragen,
meldingen of klachten kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager Pim Weijs, te bereiken via
telefoonnummer 06 12 69 78 46 of via e-mail p.weijs@ntp.nl.
Met vriendelijke groet,
Kirsten Vos
Projectleider Cluster openbare ruimte
Gemeente Arnhem
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