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De gemeente gaat de Grotestraat herinrichten. Via deze nieuwsbrief 
houden wij u gedurende het voortraject en de uitvoering op de hoogte 
van de stand van zaken. 

Zomerstop
U heeft vast al gezien dat er niet meer gewerkt wordt aan 
de bestrating in de Grotestraat en dat de bouwdepots 
opgeruimd zijn. De vakantieperiode breekt aan. Voor het 
zover is, plaatsen we begin volgende week (week 30) vijf 
banken in de delen van de Grotestraat die af zijn.   
Afgelopen week zijn de vier oude lichtmasten die nog 
langs het kerkplein staan (zijde Bij de Toren) vervangen 
door nieuwe. Lichtmasten met dezelfde uitstraling als de 
lichtmasten die nu al elders rond de kerk staan.  

Op 29 juli wordt er een elektriciteitskast geplaatst aan 
de noordzijde van de kerk en vóór de Heideweek graaft 
de aannemer twee proefsleuven in de Torenstraat, ter 
hoogte van de kerk. Omwonenden ontvangen een brief 
met informatie over wanneer dit precies gebeurt. 
Dit is voorlopig even de laatste nieuwsbrief. In september 
(na de Heideweek) zijn we er weer. Geniet elders of in 
Ede van een mooie zomer!

De oude lantaarnpalen zijn vervangen door fraaie exemplaren die veel beter bij de kerk en de 
daar al aanwezige lichtmasten passen. 
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In het najaar gaan we verder…

Contact
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief of over andere zaken die betrekking hebben op de herinrichting van de 
Grotestraat, vragen hebben, dan kunt die stellen via email: grotestraat@ede.nl of via telefoonnummer 14 0318.

Colofon 
Uitgave: gemeente Ede, juli 2019 Foto’s en afbeeldingen: gemeente Ede, www.ede.nl
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Wat is het al mooi geworden hè? De bestrating, de 
bomen, de banken. Het geeft zo’n ander beeld. Maar we 
zijn natuurlijk nog niet klaar. Na de zomer gaan we verder 
met de werkzaamheden, zodat we ergens in het najaar 
de herinrichting af kunnen ronden. We starten met het 

laatste stukje bestrating van de Grotestraat, bij de Oude 
Kerk. Verder vervangen we de bovenverlichting in de hele 
straat, plaatsen we zitbanken bij de kerk en brengen we 
de verlichting aan voor het aanstralen van de Oude Kerk.

Tot na de zomer  
Even genieten: 

Torenstraat
We zijn blij dat we hier kunnen melden dat de Torenstraat 
na de zomer ook een nieuw uiterlijk krijgt. De straat is 
een belangrijke verbinding tussen het marktplein en de 
Grotestraat en het is eigenlijk niet meer dan logisch dan 
dat dit ook zichtbaar is in de inrichting. Op de plaatjes 
ziet u hoe dat er van zowel de kant van de Markt als van 

de kant van de Oude Kerk uitziet. De bestrating wordt 
vervangen, we planten twee bomen (in boombunkers) en 
plaatsen een bank. We zijn in overleg met pandeigenaren 
over het plaatsen van staanders voor gevels waarlangs 
klimplanten kunnen groeien. Zo wordt ook de nu stenige 
straat, straks een stuk groener. 


