
 

 

  

 

 

 

 

Beste bewoner/ ondernemer aan dit adres, 

In opdracht van de gemeente West Betuwe start Aannemingsmaatschappij Van Gelder aan de werkzaamheden in 
de Oudenhof in Geldermalsen. De gemeente wil extra aandacht besteden aan de veiligheid en 

snelheidsbeperking en op sommige delen het asfalt en straatwerk vernieuwen.  
 

Waarom deze brief  

In deze brief vertellen wij u over de werkzaamheden die 20 februari 2023 starten. Naar verwachting duren deze 
werkzaamheden 14 april. Hierbij doen wij er uiteraard alles aan om de overlast te beperken. 

 
Waar voeren wij werkzaamheden uit? 

De werkzaamheden vinden plaats aan de rand van uw wijk aan de Oudenhof. In het kaartje hieronder ziet u het 

projectgebied en hoe de planning verloopt.  
 

Welke werkzaamheden voeren wij uit? 
De werkzaamheden bestaan hoofdzakelijk uit het vervangen van het asfalt en opnieuw bestraten van de 

drempels van de zijstraten; Laageinde, Leliestraat en Dahliastraat. 

 
Welke hinder kunt u beleven? 

Gedurende de werkzaamheden in de Oudenhof, krijgt u te maken met hinder met betrekking tot de 
bereikbaarheid, geluid en misschien parkeren. Ook ervaart u hinder van vrachtverkeer, graafmachines en ander 

materieel dat wordt ingezet om onze werkzaamheden uit te voeren. Op de dag dat we het asfalt gaan freezen is 
er meer geluid dan normaal.  

 

Ook kan het voorkomen dat door de werkzaamheden u een langere reistijd heeft, omdat u moet omrijden. Door 
de QR-code onderaan deze brief te scannen, kunt u de omleidingsroute inzien. Natuurlijk proberen wij eventuele 

hinder zo veel mogelijk te voorkomen, maar dit is niet altijd te vermijden. Wij vragen hiervoor uw begrip.  
 

Onze werktijden zijn in principe op werkdagen tussen 07:00 – 17:00 uur. Wij doen er alles aan om de hinder te 

beperken. 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Aan de bewoners van gemeente West Betuwe 
 

 

Ons kenmerk : AOWB/23/GRO/WB23016 – Oudenhof Geldermalsen 

Betreft : Asfalteer – en straatwerk | overhangend groen 
 

   



 
 

 
 

Bereikbaarheid 
Uw woning is altijd via het trottoir of loopschotten bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden is deze net de auto 

beperkt. Houdt u hier alstublieft rekening mee. Het kan namelijk voorkomen dat op het moment van freezen of 

asfalteren de weg is afgesloten.  
 

Parkeren  
Maakt u gebruik van de parkeerplaats bij het ROC? Wilt u zo vriendelijk zijn voor 20 februari uw auto, caravan of 

aanhanger van het terrein af te halen?        

              

Hoe kunt u ons bereiken voor vragen? 
Heeft u vragen? Dan   kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager Angelique Damen op 

telefoonnummer 06 – 48 04 78 62. Een WhatsApp-bericht naar dit nummer sturen mag ook. U kunt ook een e-

mail sturen naar adamen@vangelder.com  
 

Speciaal voor projecten zoals deze heeft het Asfaltonderhoud team een web-portaal. In dit portaal vindt u 
informatie over de deelprojecten binnen het asfalt onderhoud binnen de West Betuwe en bijvoorbeeld de 

omleidingsroutes. U kunt de QR-code hieronder scannen om de pagina in het portaal te bereiken. 
 

 

 
Met vriendelijke groet, 

  Team Asfalt Onderhoud West Betuwe   
www.aowb.nl 
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