
Datum

16 november 2020

Betreft

Start werkzaamheden

Beste bewoners en omwonenden Broekdijk,
Zoals u weet legt de gemeente Neder-Betuwe een fietspad aan de Broekdijk om de 

veiligheid van fietsers te vergroten. Eindelijk is het zo ver! We gaan nu echt begin-

nen. Om de werkzaamheden mogelijk te maken kappen we een aantal bomen in de 

week van 16 november. Hiervoor is een vergunning verleend. Vanaf 23 november 

begint de aannemer met de eerste werkzaamheden aan het riool en de gas-, water-

leidingen en elektriciteitskabels. In principe merkt u weinig van deze werkzaam-

heden. Het kan wel zijn dat u even zonder gas of water komt te zitten. Dit zal het 

betreffende nutsbedrijf dan vooraf aan u vertellen zodat u hier rekening mee kunt 

houden. 

Download de BouwApp! 
Het wordt veiliger bij u in de buurt. Maar voor het zover is, gaat er nog heel wat 

gebeuren. We zorgen er daarbij voor dat u als bewoner zo min mogelijk overlast 

ervaart. Dat doen we ook door u regelmatig te informeren over de uitvoering. Daar-

voor zetten we de BouwApp in. 

Via de BouwApp sturen wij u een bericht als er nieuwe werkzaamheden aan de 

Broekdijk van start gaan. In de BouwApp kunt u lezen  wanneer de werkzaamheden 

plaatsvinden en wat er gaat gebeuren. U volgt de voortgang en kunt makkelijk met 

ons contact opnemen als u vragen of opmerkingen heeft. 

Download de BouwApp als volgt op uw mobiele telefoon of 

tablet: 

• Scan de QR-code in deze nieuwsbrief, of ga naar de 

appstore om de app gratis te downloaden. 

• Zoek in de app naar Fietspad Broekdijk.

• Open het project en klik op ‘volgen’.

Kunt u geen gebruik maken van de BouwApp of wilt u liever 

per brief informatie ontvangen? Mail dan naar fysiek@nederbetuwe.nl.  Kijk ook op 

www.nederbetuwe.nl/projecten  voor actuele informatie.

Vragen?
Heeft u vragen over het gebruik van de BouwApp, over de fasering en planning van 

de werkzaamheden in aan de Broekdijk of een andere vraag? Stuur dan een mail naar 

fysiek@nederbetuwe.nl of gebruik het contactformulier op www.nederbetuwe.nl/

projecten.

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


