
 

WEGWERKZAAMHEDEN WAGNERLAAN – 17 tot 21 April 2018  
 

 
 
 

 
Aan de bewoners/gebruikers van dit pand 

  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

Uw kenmerk  Datum 3 april 2018 

Ons kenmerk Groot Onderhoud Wegen – te Arnhem  Contactpersoon K. Boonk 

Onderwerp Werkzaamheden Wagnerlaan, 17 t/m 21 april 
2018  

Bijlage(n) werkgebied en 
planning 

     

Geachte heer/mevrouw, 
 

In de aankomende periode worden onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd aan het asfalt op de Wagnerlaan. Deze 
werkzaamheden zijn het vervolg op de uitgevoerde werkzaamheden in november vorig jaar. In deze brief leest u welke 
werkzaamheden worden uitgevoerd, binnen welk gebied en wanneer dit gebeurt.  
 

Welke werkzaamheden worden uitgevoerd?  

Roelofs gaat in opdracht van de gemeente Arnhem op korte termijn de volgende werkzaamheden uitvoeren, namelijk:   
1. Het vervangen van de asfalt toplaag op de Wagnerlaan;  
2. Vervangen van de stenen door asfalt nabij het kruispunt Wagnerlaan -  Parkweg; 
3. Verbeteren van de verkeersveiligheid op het kruispunt Wagnerlaan - Kluizeweg. 

 

Verwachte uitvoeringsperiode  
Het werk wordt uitgevoerd volgens een doordachte fasering en planning die is afgestemd met wegbeheerders, Connexxion en 
het Rijnstate ziekenhuis. De werkzaamheden worden alleen ’s avonds en ’s nachts uitgevoerd waarbij de Wagnerlaan moet 
worden afgesloten voor verkeer.  
Werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 19:00 en 06:00 uur op de volgende dagen: 
 
 

vanaf dinsdagavond 17 april tot en met zaterdagochtend 21 april 2018 
 

- 

Overdag is de Wagnerlaan volledig toegankelijk voor alle verkeer  
(van 06:00 ‘s ochtends tot 19:00 uur ’s avonds) 

 

 

Het werkgebied, de omleidingsroutes en de tijdsplanning zijn weergegeven op de achterkant van deze brief.   
 

Omgevingsmanager 
Gedurende de uitvoering van dit werk ben ik, Kevin Boonk, als omgevingsmanager aangesteld. Bij mij kunt u terecht met 
uw vragen en eventuele klachten. Mijn contactgegevens vindt u onderaan deze brief.  
 

Communicatie tijdens het project  
Hieronder staan de diverse kanalen omschreven waarop u informatie over de werkzaamheden kunt vinden gedurende de 

uitvoering. Mochten er tijdens de werkzaamheden onverwachte zaken optreden die voor u van belang zijn, dan worden deze 
hierop vermeld.  
 

 Projectwebsite: www.roelofsgroep.nl/GOW voor meer informatie over het werk.  
 Roelofsapp: U kunt gratis onze App downloaden: de Roelofs-app. Deze applicatie voor smartphones is beschikbaar in 

de app-store voor Android en IOS systemen. Met deze app ontvangt u informatie omtrent de voortgang van het project.  
 

Tot slot 
Namens Roelofs en de gemeente Arnhem hopen wij op uw begrip en een vlot verloop van de uitvoering, zodat de hinder voor 
u tot een minimum beperkt blijft. Wij verwachten u met deze brief op dit moment voldoende geïnformeerd te hebben over de 
komende werkzaamheden en de contactmogelijkheden. Indien u hier vragen over heeft dan kunt u contact opnemen met 
ondergetekende.  

 
Met vriendelijke groet, 
Mede namens de gemeente Arnhem 
 
K. (Kevin) Boonk 
 
 
Omgevingsmanager Roelofs 
Tel. 06-10623790 / e-mail: k.boonk@roelofsgroep.nl 

 

 

  

Roelofs 

Bezoekadres 
Dorpsstraat 20 

7683 BJ Den Ham 

  

Postadres 

Postbus 12 

7683 ZG Den Ham 

  

T.  +31 (0) 546 67 88 88 

F.  +31 (0) 546 67 28 25 

E.  info@roelofsgroep.nl 
W. www.roelofsgroep.nl 

 

 

 

http://www.roelofsgroep.nl/
mailto:k.boonk@roelofsgroep.nl


 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bereikbaarheid tijdens uitvoering  
 

Rijnstate ziekenhuis 
In de nachten dat er gewerkt wordt is het ziekenhuis te allen tijde goed bereikbaar: De toegang tot Rijnstate loopt via de 
Cattepoelseweg. Het ziekenhuisterrein verlaten kunt u via de Kluizeweg. Vanzelfsprekend is deze situatie goed afgestemd met de 
hulpdiensten en wordt er een speciale route ingesteld voor ambulances en ander spoedverkeer. Er worden verkeersregelaars ingezet. 
 

Omleiding 
Doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer Rijnstate/Pro persona / sportpark Cranevelt volgt de omleiding. Zie voor  bereikbaarheids-
kaarten de Roelofsapp of projectwebsite. 
 

Lijnbussen 
Op de avonden dat er gewerkt wordt, rijden er géén bussen over de Wagnerlaan. De omleiding loopt via de Cattepoelseweg met 2 

tijdelijke haltes ter hoogte van de Wagnerlaan. Dit betreft lijn 3 en lijn 8. Zie voor verdere informatie over de bussen www.breng.nl 

http://www.breng.nl/

