
Datum

9 juni 2020

Betreft

(Online) informatieavond ontwerp fietspad Broekdijk

Beste bewoners en omwonenden Broekdijk,
Om de veiligheid van het fietsverkeer te vergroten leggen we een fietsvoorziening 

aan langs de Broekdijk, bestaande uit twee vrijliggende fietspaden aan allebei de 

kanten van de weg. We willen u graag hierover informeren. Dat doen we via de 

projectensite van de gemeente, een telefonisch spreekuur en een online informatie-

avond. 

Meer weten over het ontwerp en de planning? 
• Kijk op www.nederbetuwe.nl/projecten onder ‘Fietspad Broekdijk’.

U vindt daar de ontwerptekeningen, een powerpointpresentatie en de link naar 

een YouTube filmpje met een toelichting op de aanleiding en uitgangspunten 

van het ontwerp. 

• Vragen of opmerkingen? Stuur een bericht via het reactieformulier op de pro-

jectensite. 

Telefonisch spreekuur en online informatieavond 17 juni 2020
Wilt u in gesprek met het projectteam om uw reactie te geven? Dat kan op twee 

manieren: 

• Op woensdag 17 juni 2020 is er een telefonisch spreekuur tussen 16.00 uur en 

17.00 uur. Wilt u hiervan gebruik maken? Stuur dan een mail met uw naam en 

telefoonnummer naar nheijden@nederbetuwe.nl of vul het contactformulier 

in op www.nederbetuwe.nl/projecten onder ‘Fietspad Broekdijk’.  

• Op woensdag 17 juni 2020 organiseren we tussen 20.00 uur en 21.30 uur een 

online informatieavond over de nieuwe inrichting van de Broekdijk. Wethouder 

Stefan van Someren is hierbij aanwezig. Wilt u ook hierbij aanwezig zijn?  Stuur 

dan  een mail met uw naam en e-mailadres naar nheijden@nederbetuwe.nl. U 

ontvangt woensdagmiddag 17 juni 2020 een mail met een link naar de meeting.

Planning
Voorbereiding: ontwerp: juni–juli 2020

Aanbesteding werk: augustus–september 2020

Uitvoering werkzaamheden: oktober–november 2020

Meer informatie: www.nederbetuwe.nl/projecten onder ‘Fietspad Broekdijk’

BEWONERSBRIEF

Nieuw fietspad Broekdijk 
De Broekdijk is een belangrijke ge-

biedsontsluitingsweg aan de zuidzijde van 

Kesteren. De nieuwbouwwijk Casterho-

ven zorgt voor meer (fiets)verkeer op de 

Broekdijk. Om de veiligheid van fietsers te 

beschermen, realiseren we langs de Broek-

dijk vrijliggende fietspaden. Zo vergroten 

we ook de verkeersveiligheid van alle weg-

gebruikers. 

     14 0488            info@nederbetuwe.nl
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