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Beste bewoners,
Op 14 oktober start Aannemingsmaatschappij van Gelder in opdracht van de gemeente Ede
met de werkzaamheden aan de fietsroute Veldhuizen. Via deze brief informeren we u over
deze werkzaamheden.
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Wat gaan we doen?
Een deel van de fietspaden in
de wijk wordt vervangen en
verbreedt met rood asfalt.
Daarnaast worden de
aansluitingen op de rijbaan op
een drietal locaties
geasfalteerd, met een verhoogt
plateau. Tot slot wordt een
deel van de tegelpaden herstraat.
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Wanneer gaan we dit doen?
De werkzaamheden starten op maandag 14 oktober en zijn naar verwachting op vrijdag 22
november klaar. De werkzaamheden worden zoveel mogelijk uitgevoerd op werkdagen
tussen 07:00 uur en 16:00 uur.
Wat betekent dit voor u?
Tijdens de werkzaamheden sluiten we een aantal fietspaden af, zoals weergeven op blad 1.
De fietsers worden omgeleid door de wijk. In week 45 en 46 pakken we de aansluitende
kruisingen aan, waarbij de rijbaan op locatie 1, 2 en 3 wordt afgesloten. Ook de
parkeerplaats bij de Munnikenhof is in week 45 en 46 afgesloten voor verkeer. Voor meer
informatie over de werkvakken, kunt u de tekeningen raadplegen op de BouwApp.
Afvalinzameling
Met afvalinzamelaar ACV hebben we afspraken gemaakt over de afvalinzameling. De
vuilnisauto kan in principe overal de containers legen en zijn op de hoogte van de
werkzaamheden.
Hulpdiensten
De hulpdiensten rijden bij calamiteiten ten allen tijden door het werkvak. De wegen blijven
zoveel mogelijk beschikbaar voor brandweer, ambulance en politie.
Fietsplan
De werkzaamheden zijn onderdeel van het Fietsplan, dat in 2016 door de gemeenteraad is
vastgesteld. In een eerder stadium is er al een informatieavond gehouden over het
ontwerp. Op www.edefietst.nl vindt u meer informatie.
Meer informatie en vragen
U kunt via de BouwApp op de hoogte blijven van de werkzaamheden. U kunt de app
downloaden op uw telefoon met de QR code hiernaast. Als u zoekt op ‘Asfalt- en
Betononderhoud Ede’, dan komt u vanzelf terecht bij het juiste project. Als u vervolgens
het project instelt als favoriet, dan kunt u aangeven dat u in de buurt van Fietsroute
Veldhuizen woont en dan ontvangt u wekelijks updates over de werkzaamheden op uw
telefoon.
Heeft u vragen over de uitvoering?
Neemt u dan contact op met de aannemer Van Gelder
via het email adres asfalt-ede@vangelder.com.
Met vriendelijke groet,
Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.
Bas Borgers
Projectcoördinator
asfalt-ede@vangelder.com
06-31628046
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