
1

#

Ede

De gemeente richt de Brouwerstraat opnieuw in als verbinding tussen 
Kuiperplein en de Markt. Via deze nieuwsbrief houden wij u op de 
hoogte van werkzaamheden.

Brouwerstraat naar verwachting eind april af 
Op 21 februari startte aannemer Dusseldorp met de werkzaamheden aan de 
Brouwerstraat. De straat past straks mooi bij de Telefoonweg, het Kuiperplein 
en Marktplein. De werkzaamheden duren naar verwachting tot eind april.

Op dit moment wordt er gewerkt aan het laatste gedeelte 
van de Brouwerstraat. Aannemer Dusseldorp verwacht 
dat zowel de Telefoonweg als Brouwerstraat eind april 
helemaal af zijn. Het straatwerk van de Brouwerstraat is 
op 26 april af. 
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Van het verwijderen van de oude bestrating…  

Laatste werkzaamheden 
Er vinden daarna wel nog wat afrondende 
werkzaamheden plaats, zoals de beplanting van een 
aantal plantvakken, plaatsing van de twee bankjes en het 
herstellen van de goot. Ook zoeken we nog naar een 
geschikt moment om het kunstwerk van Auke de Vries te 
plaatsen. 

… naar nieuwe bestrating en natuurstenen rijlopers! 

Voortgang werkzaamheden in foto’s 
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Bedankt voor uw geduld

Woont u aan de Brouwerstraat? Dan heeft u het afgelopen jaar vast wel eens last gehad van de werk-
zaamheden aan de Telefoonweg en Brouwerstraat. Van omfietsen en omrijden tot geluidshinder en 
modder voor uw huis. We willen u namens de gemeente en aannemer Dusseldorp bedanken voor uw 
geduld tot nu toe.

Ook zijn we benieuwd naar wat u van het resultaat 
tot nu toe vindt. Uw antwoorden nemen we mee in 
de volgende nieuwsbrief. De volgende nieuwsbrief is 
waarschijnlijk de laatste en verschijnt nadat Dusseldorp 
de werkzaamheden aan de Brouwerstraat heeft afgerond. 

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

Colofon 
Uitgave: gemeente Ede, april 2022 Foto’s en afbeeldingen: gemeente Ede, www.ede.nl
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Deel uw ervaring met ons door een e-mail te  
sturen naar brouwerstraat@ede.nl. 
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