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Onderwerp Werkzaamheden Spijkse Kweldijk in Spijk 

 
 
Beste heer en/of mevrouw, 
 

TIJDELIJK BEZOEKADRES Van Dam van Isseltweg 4 - 4191 KC Geldermalsen 0345 – 72 88 00 Algemeen 
Postbus 112 - 4190 CC Geldermalsen | gemeente@westbetuwe.nl | www.westbetuwe.nl          0345 – 72 88 01 Team sociaal 

De gemeente gaat begin juni 2023 de Spijkse Kweldijk in Spijk opknappen. In deze brief informeren wij u over dit 

project. 

 

Onderhoud in de Spijkse Kweldijk 

Het asfalt in uw straat gaan wij volledig vervangen. De nieuwe rijbaanverharding bestaat uit asfalt. Op de locaties 

waar nu klinkers liggen, zoals bij de dijkopgangen, vervangen we de klinkers voor asfalt. 

Ook parkeervakken knappen we op en er wordt gekeken naar het afvoeren van water.  In een eerdere fase 

verbeteren we de oprit vanaf de Nieuwe Zuiderlingedijk naar de Molenweg. Hierover zijn de naastgelegen 

bewoners al geïnformeerd. Op de afbeelding bij deze brief ziet u een tekening van de werkzaamheden aan de 

Spijkse Kweldijk. 

 

Kunnen we uw straat verder verbeteren? 

Wij willen graag samen met u bekijken of er zaken of werkzaamheden zijn die wij direct mee kunnen nemen. U 

weet als geen ander waar behoefte aan is in uw straat. Wat kan verbeterd worden? Wat moet blijven? 

Wij willen u dan ook vragen om de bijgevoegde enquête in te vullen. Zou u dit duidelijk, met vermelding van 

locaties en eventueel met voorbeelden willen doen?   

 

Geef het aan ons door en stuur de enquête vóór 17 februari 2023 in.  
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Vervolg 

Na 17 februari 2023 worden alle reacties zo snel mogelijk verwerkt in een totaaloverzicht. U ontvangt het 

totaaloverzicht (uiteraard anoniem) met de wensen en opmerkingen beoordeeld op uitvoerbaarheid en financiële 

haalbaarheid. 

 

Vragen? 

Heeft u vragen? Of wilt u meer informatie? Neemt u gerust contact met mij op. Ik help u graag.  

U bereikt mij via de contactgegevens bovenaan deze pagina.  

 

Met vriendelijke groet, 

namens burgemeester en wethouders gemeente West Betuwe 

 

Friso Hofstra 

Projectleider Realisatie 

 

Deze brief stelden we met zorg op, maar hij is automatisch gemaakt.  

Daarom staat er geen handtekening onder. 

 

Situatietekening Spijkse Kweldijk te Spijk  

 

 


