Nieuwsbrief 12 oktober 2018
Eindelijk is het zover. De Heerderweg kan weer open! Vanaf 18.00 uur vanmiddag kan doorgaand
verkeer weer gebruik maken van de Heerderweg. De afgelopen week is het werk sneller gegaan
dan gedacht. Het weer was uitstekend zodat het asfalt aanbrengen erg voorspoedig is verlopen.
Informele opening
Maandag 15 oktober wordt de Heerderweg informeel geopend door gedeputeerde Conny Bieze en
wethouder Robert Scholten. De opening vindt plaats om 16.00 uur ter hoogte van de Burgemeester
Diepenhorstlaan. Conny Bieze en Robert Scholten poten bloembollen in de berm onder het motto:
Geef kleur aan de Heerderweg! Hierna kunnen ook andere genodigden en aanwezigen bloembollen
poten.
Vanwege de veiligheid hebben we de openingshandeling verplaatst van de Norelbocht naar een
locatie ter hoogte van de Burgemeester Diepenhorstlaan.
Complex werk
De werkzaamheden aan de Heerderweg hebben uiteindelijk langer geduurd dan we hadden
verwacht. Het behoud van extra bomen, de complexe ondergrondse infrastructuur en het
voortdurend afstemmen met betrokken partijen maakte dit project erg complex. Onder andere door
deze factoren heeft de overlast langer geduurd dan gepland. Wij bedanken bewoners en
ondernemers voor hun geduld.
Busroute
De bus rijdt vanaf dinsdag 16 oktober weer zijn normale route via de Heerderweg.
Actuele informatie over de busdiensten vindt u op https://www.syntusgelderland.nl/epe
Vragen werkzaamheden
Vragen tijdens de werkzaamheden kunt u stellen aan mevrouw Paulien Bisschop,
N794@vangelder.com of via 0525 659 888.
Actuele informatie over de werkzaamheden en omleidingen vindt u op
www.bereikbaargelderland.nl.
Vragen en informatie
Alle informatie staat ook op de website www.gelderland.nl/N794. Heeft u nog andere vragen dan
kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met Esther Beugelink, e.beugelink@gelderland.nl, T
026 359 8207.
Namens het projectteam Heerderweg,
Guusje van Leeuwen

Denkt u dat deze nieuwsbrief voor andere bewoners of kennissen interessant is? Stuurt u deze dan
gerust door. Aan-en afmelden voor de nieuwsbrief kunt u doen door een mail te sturen naar
e.beugelink@gelderland.nl.

