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Aannemer  
In september hebben we de aanbesteding voor de 

rioleringswerkzaamheden afgerond. Dit betekent 

dat de aannemer bekend is: NTP B.V. uit Zevenaar 

gaat de werkzaamheden uitvoeren. 

 
Aanspreekpunt aannemer 

Vanuit de aannemer is Peter van Heek het eerste 

aanspreekpunt. Hij is de uitvoerder en kan u meer 

vertellen over de planning en de bereikbaarheid 

van uw woning.  

U kunt Peter van Heek bellen op telefoonnummer 

06 51 21 95 54. Dit kan van maandag tot en met 

vrijdag tussen 08:00 en 16:30 uur Of u kunt een 

mail sturen naar p.vanheek@ntp.nl.  

 

Uitvoering werkzaamheden  
Het totale project wordt uitgevoerd in 7 fases. 

Onderaan de bladzijde staan de fases aangegeven. 

De aannemer start op 7 november. We verwachten 

dat het werk eind juli 2021 klaar is. 

 

Start werkzaamheden 

De aannemer start met fase 1 van de 

werkzaamheden op maandag 9 november. Fase 1 

is de hoek Dorpsstraat – Nijmeegsestraat – Markt 

tot aan de Batouwestraat. De werkzaamheden daar 

duren tot de kerstvakantie.  

 

Omleidingen 

Tijdens de werkzaamheden is er geen doorgaand 

verkeer mogelijk op de Nijmeegsestraat. We gaan 

daarom omleidingsroutes maken. Deze gaan we 

met borden aangeven. Ook de busroute zal tijdelijk 

anders zijn waardoor er haltes vervallen. De bus 

krijgt een tijdelijke halte in de Hendrik Braamstraat.  

 

 

COVID-19  
De maatregelen rondom het coronavirus hebben  

invloed op het project. De belangrijkste punten 

willen wij kort noemen. 

 

Werkzaamheden aannemer 

De aannemer kan de werkzaamheden aan de 

riolering uitvoeren. Dit zo lang het kan en mag 

vanuit de Rijksoverheid. Natuurlijk volgt de 

aannemer de richtlijnen van het RIVM om veilig te 

werken. Denk hierbij aan: afstand houden, dragen 

van beschermende kleding en vaak handen 

wassen. 

  

Afgelopen jaar hebben we de 

rioolwerkzaamheden In de Nijmeegsestraat en de 

Markt voorbereid. Binnenkort starten we met de 

uitvoering. In deze nieuwsbrief geven wij u 

informatie hierover. 

van tot

fase 1 9-11-2020 / 18-12-2020

fase 2 4-1-2021 / 31-1-2021

fase 3 1-2-2021 / 7-3-2021

fase 4 8-3-2021 / 28-3-2021

fase 5 29-3-2021 / 2-5-2021

fase 6 3-5-2021 / 6-6-2021

fase 7 7-6-2021 / 6-7-2021

fase 8 7-7-2021 / 22-7-2021

Fasering werkzaamheden
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Geen informatieavond 

Normaal houden wij een informatieavond met de 

aannemer voordat we starten met de 

werkzaamheden. Door de maatregelen kunnen we 

helaas geen informatieavond organiseren.  

 

Communicatie tijdens de 

uitvoering 
Dat er geen informatieavond komt, wil niet zeggen 

dat u geen informatie krijgt. Wij gaan u op de 

volgende manier informatie geven: 

 

Bewonersbrieven  

U krijgt een bewonersbrief van de aannemer 

voordat de werkzaamheden beginnen. De 

aannemer stuurt de brieven alleen aan de adressen 

die aan de betreffende fase liggen. In de brief staat 

hoe lang de werkzaamheden duren en hoe u 

bereikbaar bent tijdens de werkzaamheden. Er 

staat ook in bij wie u terecht kunt voor vragen. 

  

Nieuwsbrieven 

Naast de bewonersbrieven gaan wij regelmatig 

nieuwsbrieven versturen. De nieuwsbrieven 

gebruiken wij om de algemene voortgang te 

melden en eventuele bijzonderheden.  

 

De BouwApp 

Als gemeente gaan wij voor dit project ook een 

nieuw communicatiemiddel inzetten, de BouwApp. 

De BouwApp is een app die speciaal gemaakt is 

voor werkzaamheden in de bouw. U kunt in de app 

de planning zien en updates over het werk.  

 

De inzet van BouwApp op dit project is een proef. 

De BouwApp is een aanvulling op de andere 

communicatiemiddelen.  

 

U kunt de BouwApp op de volgende manier 

installeren: 
1. Download de BouwApp gratis in de 

appstore of Google playstore (Android, 
Apple of Windows) 

De app kunt u herkennen aan het volgende 

symbool: 

 
2. Ga naar ‘Ontdek’  
3. Zoek op ‘Reconstructie Nijmeegsestraat 

Gendt’ 
4. Selecteer project 
5. Klik op ‘Volgen’  

 

Elke keer wanneer wij een bericht plaatsen in de 

BouwApp komt er direct een berichtje (notificatie) 

op uw smartphone of tablet. Zo leest u het laatste 

nieuws over het project als eerst.  

 

Wij hopen dat u allemaal het project gaat volgen! 

 

Meer informatie 
Hebt u nog vragen? Stuur dan een mail naar 

Lisette Hoekstra via l.hoekstra@lingewaard.nl. 

 

Meer informatie over het project kunt u terugvinden 

op onze website via 

https://www.lingewaard.nl/nijmeegsestraat 

 

 
 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de 

gemeente Lingewaard 

Hoewel de tekst zorgvuldig is samengesteld, 

kunt u hieraan geen rechten ontlenen. 

Heeft u suggesties, neem dan contact met ons 

op via (026) 32 60 111. 
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