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Telefoonweg naar verwachting eind april af 

Op dit moment werkt aannemer Dusseldorp aan het laatste gedeelte van de Telefoonweg. De laatste 
werkzaamheden duren naar verwachting tot eind april. 

De gemeente richt de Telefoonweg en een gedeelte van de Veenderweg 
opnieuw in. We zijn begonnen vanaf de rotonde aan de Molenstraat en het 
project loopt door tot en met de kruising met de Stationsweg. Via deze 
nieuwsbrief houden we u tijdens de uitvoering van de herinrichting op de 
hoogte van de stand van zaken

De werkzaamheden aan dit deel van de weg nemen 
verhoudingsgewijs meer tijd in beslag dan het deel vanaf 
de rotonde Molenstraat tot de spoorwegovergang. Dit 
komt doordat het deel tussen de spoorwegovergang en de 
Stationsweg een gescheiden rioolstelsel heeft gekregen. 
Een zeer arbeidsintensieve klus waarbij enorme materialen 
in de grond gegraven moesten worden. Ze zijn zelf hoger 
dan onze omgevingsmanager Rob Hazelaar! 

Laatste werkzaamheden 
De rioolwerkzaamheden zijn inmiddels afgerond en 
de kruising met de Maanderweg is weer toegankelijk. 
Momenteel legt Dusseldorp de laatste hand aan de 
bestrating. De voorterreinen bij New York Pizza / 
Orthodontiepraktijk Binda worden deze maand ook 
nog uitgevoerd. Het precieze moment stemmen we af 
met omwonenden en gebruikers. Ook komen er nog 
fietssymbolen op de fietspaden. Deze symbolen brengt 
Dusseldorp in een keer aan. 
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Open eind april  
Aannemer Dusseldorp verwacht dat zowel de Telefoonweg 
als Brouwerstraat eind april helemaal af zijn. Vanaf dan is de 
Telefoonweg weer toegankelijk voor al het verkeer. Ook de 
kruising met de Stationsweg is dan weer open. Het kan dat 
er nog wat afrondende werkzaamheden plaatsvinden, zoals 
de beplanting van een aantal plantvakken. 

Gedeelte bij de spoorwegovergang
Het is u vast al opgevallen dat de werkzaamheden bij de 
spoorwegovergang nog niet zijn uitgevoerd. Daar ligt 
nu nog de oude bestrating. Dit betreft een zone van 11 
meter aan beide zijden van het spoor waar alleen gewerkt 
kan worden als er geen treinen rijden. In 2021 zou er een 
weekend zijn waar dat het geval was (22 t/m 26 juli). Helaas 
werd dit toen afgelast. 

Uit navraag bij de spoorbeheerder blijkt dat er voorlopig 
geen grote buitendienststellingen gepland zijn. We wachten 
op een moment waarop dit wel het geval is. We hopen dat 
dit nog lukt in 2022, maar kunnen dit niet garanderen.  
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Contact
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief of over andere zaken die betrekking hebben op de herinrichting van de 
Telefoonweg vragen hebben, dan kunt u die stellen via email: telefoonweg@ede.nl of via telefoonnummer 14 0318.
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Reacties werkzaamheden

In de vorige nieuwsbrief vroegen we om uw reactie op de werkzaamheden en het voorlopige resultaat van 
de Telefoonweg. Zeker tien lezers namen de moeite om ons te voorzien van tips en tops. Hier leest u er een 
aantal.

Tips
“Er had inderdaad iets vaker een veegwagen gebruikt 
kunnen worden tegen het overtollig zand.”

“Op sommige momenten dat de bebording moest wijken 
had ik toch mensen van Handhaving erbij gehaald om de 
toegesnelde automobilisten in goede en veilige banen te 
leiden. Als Jan publiek geen (duidelijke) borden ziet rijdt ie 
gewoon een bouwplaats op.”

“De plaatsing van de groenperken t.o.v bestaande 
parkeervakken zou handiger kunnen. Een verschuiving van 
1 of 2 meter zou al een heel verschil betekenen voor een 
wegrijdende bewoner.”

“We hadden verwacht dat de drempels hoger zouden zijn. 
We zijn benieuwd of dit de snelheid voldoende remt.”

Top
“Pluim voor de herinrichting en eveneens voor Dusseldorf. 
Het ziet er gelikt uit, een goede binnenkomer voor de 
gemeente Ede: veel groen wanneer de nieuwe bomen goed 
gaan groeien. We kunnen de naam Telefoonweg wijzigen in 
Telefoonlaan.”

“Wij zijn bewoners van Telefoonweg 150 zijn super blij met 
het mooie resultaat! Inderdaad, het gaf wat overlast in onze 
zomervakantie maar door de afsluiting was het s’avonds 
extra stil in de straat. En dat was ook wel weer fijn. Nu alles 
klaar is voor ons huis durven we het weer aan om de auto’s 
te wassen want die waren door het stof niet meer om aan 
te zien….  Bedankt, voor zover wij zijn blij met al het extra 
groen in de straat!”

“Uitgebreide informatieverstrekking, nette afzetting en 
duidelijke bewegwijzering.” 

“De Telefoonweg is erg mooi geworden. Blij met 
de bloembakken en de nieuwe bomen. Doordat de 
werkzaamheden verdeeld werden in 3 delen was het toch 
mogelijk om een parkeerplaats te bereiken. Alle lof voor de 
werkers van bedrijf Dusseldorp. Het was soms wel lawaaiig 
maar dat kon niet anders. Als er niet gewerkt werd was alles 
goed opgeruimd. De nieuwsbrief heb ik ook gewaardeerd. 
Goed om op de hoogte te zijn.”


