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WERK AAN BROUWERSTRAAT (START FASE 2) 
Aan de bewoners / gebruikers Brouwerstraat en directe omgeving 
 

WAT GAAN WE DOEN 
Op maandag 21 maart 2022 starten we met fase 2 voor de werkzaamheden in de Brouwerstraat. In opdracht van gemeente 
Ede voert Dusseldorp Infra Sloop en Milieutechniek de werkzaamheden uit voor het opnieuw inrichten van de Brouwerstraat 
met nieuw straatwerk, groenvakken en bomen. Op de achterzijde van deze brief staan de fase weergegeven en de 
doorlooptijden.  
 

WAAR EN WANNEER ZIJN DE WERKZAAMHEDEN 
Maandag 21 maart 2022 starten we op het gedeelte fase 2 (groene gedeelte op de achterzijde van deze brief).  Deze 

werkzaamheden duren naar verwachting 5 weken. 
 

De werkzaamheden in fase 1 (blauwe gedeelte op de achterzijde van deze brief) ronden we uiterlijk 25 maart af.  
 

Na afronding van de werkzaamheden in fase 2 plaatsen we in één keer over het gehele werk het straatmeubilair zoals de 

bankjes en de prullenbakken.  
 

BEREIKBAARHEID EN PARKEREN TIJDENS FASE 2 
De Brouwerstraat wordt afgesloten voor al het verkeer. Voetgangers kunnen het werkvak aan beide zijden passeren via een 
tijdelijke loopstrook langs de winkels en via de fietsenstalling. Via deze loopstrook blijven de aanliggende winkels en 
woningen bereikbaar. 
 

De bevoorrading rondom het Kuiperplein blijft tot de Big Bazar bereikbaar. De kruising met de Brouwerstraat is voorlopig 
afgesloten. Wij informeren de winkels over de verdere bevoorrading. 
 

HULPDIENSTEN 
We hebben de politie, brandweer en ambulances geïnformeerd over de veranderingen in de bereikbaarheid. Zij kunnen uw 
woning of pand altijd bereiken.  
 

CONTAINERS / AFVALINZAMELING TIJDENS FASE 1 
Tijdens de werkzaamheden blijven de afvalcontainers in de omgeving op de gebruikelijke wijze bereikbaar. De 
afvalinzamelaar (ACV) is op de hoogte van de werkzaamheden. Ook voor het inzamelen van bedrijfsafval weten zij dat de 
situatie gewijzigd is. 
 
De verzamelplek voor de PMD zakken ter hoogte van Het Schaffelaartje komt nog steeds te vervallen, wij vragen u vriendelijk 
deze zakken aan te bieden bij de ondergrondse containers aan de Marktstraat of de Telefoonweg. 
 

UW VEILIGHEID 
Wij denken aan uw veiligheid door het plaatsen van waarschuwingen en afzettingen. Om onveilige situaties te voorkomen, 
vragen wij u de waarschuwingen en afzettingen te volgen. Voor uw eigen veiligheid mag u niet op het werkterrein komen. 
 

VRAGEN? 
Heeft u vragen over de bereikbaarheid, afvalinzameling of de werkzaamheden? Neem gerust met ons contact op: 
U kunt mailen naar: r.hazelaar@dusseldorp.nu (voor algemene vragen) 
U kunt bellen naar Rob Hazelaar: 06-29 41 06 73 (voor dringende zaken) 
 

SAMENWERKING DUSSELDORP – GEMEENTE EDE 
Op dit project werken wij samen met de gemeente Ede. Wij proberen de informatievoorziening naar de omgeving zo goed 
mogelijk op elkaar af te stemmen zodat u goed op de hoogte blijft. U kunt zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van de 
Brouwerstraat, dit kan door een mail te sturen aan brouwerstraat@ede.nl en bezoek ook eens de website 
www.ede.nl/brouwerstraat voor de meest actuele informatie over de planning en bereikbaarheid.  
 
DE KOMENDE PERIODE WERKEN WIJ HARD OM UW BUURT MOOIER TE MAKEN.  
ALVAST BEDANKT  VOOR UW BEGRIP VOOR MOGELIJKE OVERLAST. 

mailto:r.hazelaar@dusseldorp.nu
mailto:brouwerstraat@ede.nl
http://www.ede.nl/brouwerstraat


 

 

 

IN OPDRACHT VAN : 

HERINRICHTING BROUWERSTRAAT EDE 

16 maart 2022 

 

Fasering werkzaamheden Brouwerstraat 

Uitvoeringsdata (onder voorbehoud) 

Fase 1: gereed eind week 12 - 2022 

Fase 2: week 12 t/m 17 - 2022 

Fase 1 

Fase 2 


