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 Betreft 
Werkzaamheden wijk Brakkenstein 

 Ons kenmerk 
  

Geachte heer/mevrouw, 
 
Vitens, Liander en gemeente Nijmegen vervangen het komend jaar in de wijk Brakkenstein 
ongeveer dertig kilometer aan laagspanningskabel, kabels voor openbare verlichting en water- en 
gasleidingen. Wij doen dit omdat de bestaande kabels en leidingen onvoldoende 
toekomstbestendig zijn. Met deze eerste brief informeren wij u over de planning en de overlast die 
u mogelijk kunt ervaren.  
 
Werkzaamheden 
Vanaf maandag 22 juni start Liander in de Rakkerpad met de werkzaamheden van de 
laagspanningskabels en de openbare verlichting. Aannemer Heijmans voert dit werk voornamelijk 
uit in de trottoirs. De werkzaamheden voor gas en water starten vanaf maandag 18 augustus. 
Aannemer Van Vulpen werkt in dezelfde sleuf, die tussentijds tijdelijk wordt voorzien van 
bestrating. Als alle nieuwe leidingen zijn gelegd en aangesloten volgt de definitieve bestrating. 
Alle bestratingswerkzaamheden voert aannemer Andre Weijers GWW namens de gemeente uit.  
Uw voordeur blijft gedurende de werkzaamheden bereikbaar, eventueel via een tijdelijke 
loopbrug. De ruimte die normaal beschikbaar is voor voetgangers, het parkeren van auto’s of het 
plaatsen van (afval)containers, hebben de aannemers nodig om de vervanging uit te voeren. Het 
verzoek is dan ook of u tijdens de werkzaamheden uw auto tijdelijk elders kunt parkeren en om 
afvalcontainers op de ophaaldagen buiten het werkgebied te plaatsen. Nood- en hulpdiensten 
kunnen ook tijdens deze werkzaamheden altijd uw voordeur bereiken. 
 
Hinder voor een goede zaak?  
Werkzaamheden in de openbare omgeving brengen hinder met zich mee. Wij proberen het te 
beperken en waar mogelijk in gesprek te gaan met omwonenden en bedrijven om oplossingen te 
vinden waar problemen ontstaan. Werkzaamheden zoals deze mogen doorgaan met 
inachtneming van de richtlijnen van de overheid en het RIVM. Tijdens de uitvoering informeren wij 
u via brieven en factsheets over de vorderingen. Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen 
hebben dan aarzel niet om de omgevingsmanager Karin Haase te bereiken via 06 4824 1455 of 
karin.haase@vitens.nl. Ook kunt u elke donderdagochtend om 10.00 uur gebruikmaken van het 
spreekuur in de keet aan de Heemraadstraat.   
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Jan Bart Hartman 


