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Aan de bewoners van Verlengde Amsterdamseweg, Bunschoterweg, Grotestraat en Bospoort Ede

INFORMATIEBRIEF
Datum: 29-01-2021

Project

: Aanleg warmtenet t.p.v. Verlengde Amsterdamseweg te Ede

Geachte heer / mevrouw,
Warmtebedrijf Ede heeft ons opdracht gegeven een warmteleiding aan te leggen t.p.v. Verlengde
Amsterdamseweg te Ede. Dit houdt voor u in dat u de aankomende periode hinder van ons ondervindt
gedurende de uitvoeringsperiode. Graag brengen wij u door middel van deze brief op de hoogte van onze
werkzaamheden en de te verwachte hinder.
Planning
Maandag 8 februari 2021 vanaf 7.00 uur, starten wij met onze werkzaamheden en deze wordt uitgevoerd in 3
fases.
•
•
•

Fase 1 = Werkvak van kruispunt Grotestraat t/m inrit Bunschoterhof;
Fase 2 = Werkvak vanaf inrit Bunschoterhof tot inrit naar Bunschoterweg;
Fase 3 = Werkvak inrit Bunschoterweg.

Gedurende ons werk wordt per fase het werkvak (gedeelte Verlengde Amsterdamsweg) afgesloten.
Het verkeer wordt dan tijdelijk omgeleid. In het werkvak waar wij werkzaam zijn, kan er niet worden
geparkeerd. De inrit naar het parkeerterrein achter de appartementen langs de Verlengde Amsterdamseweg
blijven via het werkvak tijdens onze werkzaamheden toegankelijk. In ons werkvak zal een rijbaan van circa 3m
breed toegankelijk blijven voor de hulpdiensten.
Zoals u heeft gelezen wordt het werk in 3 fases uitgevoerd. Wij hebben dit gedaan omdat er zo tijdens onze
werkzaamheden zoveel mogelijk parkeerplaatsen toegankelijk blijven t.p.v. Verlengde Amsterdamseweg. Per
fase waarin wordt gewerkt, wordt er tijdelijke parkeerverboden geplaatst. Deze parkeerplaatsen zijn dan
tijdens onze werkzaamheden in deze fase niet toegankelijk. De overige parkeerplaatsen buiten deze fase
blijven wel toegankelijk.
De warmteleiding wordt vanaf kruispunt Grotestraat t/m inrit Bunschoterweg aangelegd.
De planning ziet er als volgt uit:
•
•
•

Werkzaamheden Fase 1 = week 6, 2021;
Werkzaamheden Fase 2 = week 7, 2021;
Werkzaamheden Fase 3 = week 8, 2021.

De oplevering van de werkzaamheden is gepland op 26 februari 2021. Belangrijk om te vermelden, is dat de
planning afhankelijk is van de weersinvloeden en onvoorziene omstandigheden. Hiervan houden wij u
natuurlijk op de hoogte.

Werkzaamheden en bereikbaarheid
Gedurende de uitvoeringsperiode is uw woning via de trottoirs gewoon bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden
zijn er verkeersmaatregelen getroffen, zo wordt u doormiddel van tekst- en pijlborden omgeleid.
De fasering en route is afgestemd met de hulpdiensten zodat bij calamiteiten uw woning bereikbaar is.
Daarnaast is de ACV op de hoogte gebracht van onze werkzaamheden. Indien van toepassing wordt u
vroegtijdig op de hoogte gesteld waar de tijdelijke kliko-opstelplaats is gesitueerd.
Contactgegevens
Gedurende de werkzaamheden houden wij u op de hoogte door middel van een bewonersbrief en proberen de
overlast voor u zo veel mogelijk te beperken. Heeft u naar aanleiding van deze brief of tijdens uitvoering vragen
en/ of opmerkingen kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager, Henk Molenaar, hij is bereikbaar
op werkdagen van 7.00-17.00u via telefoonnummer: 06-1695 3417. Daarnaast is hij bereikbaar via het
mailadres molenaar@roseboomgroep.nl
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,
Met vriendelijke groet,
Rene van Viegen
Bedrijfsleider Roseboom Warmtedistributie
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