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Aanbrengen definitieve deklaag Kruidenstraat op 024 — 3298719 

31 oktober '17 

Geachte bewoner, 

Binnenkort worden werkzaamheden uitgevoerd in uw woonomgeving. In deze brief informeer ik u 
graag hierover. De bouw in Het Nijland is grotendeels gereed. Daarom zal op dinsdag 31 oktober 
onze aannemer een definitieve asfaltlaag aanbrengen in de Kruidenstraat en omgeving. Het gaat 
hier om het deel ten noordoosten van de aansluiting met de Dillestraat. Voordat dat kan 
gebeuren, zijn nog voorbereidende werkzaamheden nodig. Om het werk vlot en veilig te laten 
verlopen vragen wij uw medewerking. 

Herstellen van de goot 
Zoals u wellicht al heeft gezien is de aannemer vorige week gestart met het herstraten van de 
gootlaag en delen van de aangelegde parkeerplaatsen langs de rijbaan. Verzakkingen moeten 
worden hersteld voor een goede aansluiting op de nieuwe asfaltlaag. 

Putranden vrijmaken van scheggen op donderdag 26 en vrijdag 27 oktober 
De aannemer verwijdert de scheggen rond de putranden in de rijbaan. Dit zijn de tijdelijk 
aangebrachte schuine overgangen rondom de put. Door het verwijderen van deze scheggen 
komen de gietijzeren randen van de rioolputten vrij te liggen. Dit kan een risico vormen voor uw 
autobanden en fietsbanden! Door het aanbrengen van de definitieve deklaag op 31 oktober 
ontstaat weer een goede aansluiting op de rijbaan. 

Reinigen van huidige asfaltverharding op maandag 30 oktober 
Om de definitieve asfaltdeklaag aan te kunnen brengen, moet het huidige asfalt gereinigd 
worden. Met een veegmachine wordt het vuil verwijderd en wordt gezorgd voor een goede 
hechting voor het nieuw aan te brengen asfalt. 

Aanbrengen van definitieve asfaltverharding op dinsdag 31 oktober 
Op dinsdag 31 oktober start de aannemer omstreeks 6.00 uur met het aanbrengen van een 
kleeflaag. Let op! Deze wordt niet voor niets kleeflaag genoemd en kan bij betreden schade  
aanbrengen aan schoeisel en banden. Als de kleeflaag aangebracht is, zal vrij snel hier achterna 
de asfaltverharding worden aangebracht. De werkroute voor het aanbrengen van de 
asfaltverharding is als volgt: 

Bezoek ook onze websites 
www.nijmegen.n1 en www.waalsprong.n1 





Met vriendelijke groet 
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Heeft u naar aanleiding van deze brief nog opmerkingen of vragen, dan hoor ik dat graag. Voor 
vragen over de uitvoering, planning en eventuele klachten kunt u van maandag tot en met 
donderdag contact met mij opnemen via telefoonnummer 024 — 3298719, of per e-mail: 
j.pol@nijmegen.nl.  

Bijlage: Overzicht van de werkzaamheden 
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