
Datum

30 juni 2020

Betreft

Informatieavond (online) ontwerp herinrichting Hoofdstraat Kesteren – wegvak 

vanaf kruising met Nedereindsestraat tot de spoorwegovergang bij de Fruitstraat 

Beste bewoners en omwonenden,
De gemeente Neder-Betuwe gaat aan de slag met de herinrichting van de Hoofd-

straat. Dit keer is het wegvak aan de beurt vanaf de kruising met de Neder-

eindsestraat tot de spoorwegovergang bij de Fruitstraat. We voeren een aantal 

snelheidsremmende maatregelen uit om zo de verkeersveiligheid te verbeteren. We 

willen u graag informeren over het ontwerp, de uitvoering en de planning. Dat doen 

we via de projectensite van de gemeente, een telefonisch spreekuur en een online 

informatie-avond op 8 juli 2020. Wethouder Stefan van Someren en projectleiders 

Daniëlle Eggink en Arie van der Staaij zijn hierbij aanwezig.

Wilt u meer weten over het ontwerp, de uitvoering en de planning?

•	 Kijk op www.nederbetuwe.nl/projecten. 

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 contactformulier op de 

projectensite. 

Telefonisch spreekuur en online informatieavond 8 juli 2020
Wilt u in gesprek met het projectteam? Dat kan op twee manieren: 

•	 Op woensdag 8 juli 2020 is er een telefonisch spreekuur tussen 14.30 – 15.30 

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

foonnummer naar nheijden@nederbetuwe.nl of vul het contactformulier in op 

www.nederbetuwe.nl/projecten onder ‘Hoofdstraat Kesteren’.  

•	 Op woensdag 8 juli 2020 organiseren we een online informatieavond over de 

herinrichting van de Hoofdstraat tussen 20.00 en 21.30 uur. Wilt u hierbij aan-

wezig zijn?  Stuur dan uw naam en e-mailadres naar nheijden@nederbetuwe.nl. 

U ontvangt woensdagmiddag 8 juli 2020 een mail met een link naar de meeting 

en een korte instructie. 

Planning
Voorbereiding: ontwerp: juni/juli 2020

Aanbesteding werk: augustus/september 2020

Start uitvoering werkzaamheden: eind september/begin oktober 2020

Meer informatie: www.nederbetuwe.nl/projecten onder ‘Hoofdstraat Kesteren’.

BEWONERSBRIEF

Hoofdstraat Kesteren
De Hoofdstraat Kesteren is al voor 

een groot deel opnieuw ingericht. Het 

wegdek vanaf de kruising met de Neder-

eindsestraat tot de spoorwegovergang bij 

de Fruitstraat staat nog op het lijstje. Deze 

gaan we binnenkort aanpakken. We willen 

de uitstraling versterken van de 30-km 

weg en de maximumsnelheid afdwingen 

met fysieke maatregelen. Zo leggen we in 

het wegvak beweegbare drempels aan en 

verwijderen we middeneilanden. Om zo de 

verkeersveiligheid van alle verkeersdeel-

nemers te verbeteren.

     14 0488            info@nederbetuwe.nl
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