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Onderwerp : Werkzaamheden Spijkerstraat 
Project  : Groot onderhoud Spijkerbuurt fase 2  
 
 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
In opdracht van de gemeente Arnhem is NTP-Infra Zevenaar gestart met het project “Groot onderhoud 
Spijkerbuurt fase 2”. Middels deze brief willen wij u op de hoogte houden van de vorderingen. Op dit moment 
wordt er nog druk gewerkt om het eerste deel af te ronden. Dit zal naar verwachting vrijdag 14 februari gereed 
zijn.  
 
Fasering 
Vanaf maandag 17 februari 2020 zal er gewerkt gaan worden aan het volgende deel, Spijkerstraat 237 t/m 
kruising Hertogstraat. 
 
NTP zal hier weer beginnen met het opbreken van de bestaande verhardingen. 
Aansluitend zal de firma Van Gelder in opdracht van Vitens de huidige waterleiding vervangen. Dit zal naar 
verwachting 3 weken duren. Daarna kan er gestart kan worden met het vervangen van de riolering. Dit zal 
ongeveer 4 weken duren.  
Aansluitend zullen de verhardingen weer aangebracht worden. 
Bovenstaande werkzaamheden zullen naar verwachting rond 20 mei 2020 gereed zijn. 
Uiteraard zijn deze werkzaamheden weersafhankelijk, waardoor er vertraging op kan treden. 
 
Bereikbaarheid aanwonenden 
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Gedurende de werkzaamheden blijft uw perceel in ieder geval 
te voet bereikbaar via het trottoir of loopschotten. 
De parkeerplaatsen in sector H (achter het blauwe hek) zullen door midden van een tijdelijke inrit bereikbaar zijn 
vanuit de zijde van de Prins Hendrikstraat.  
De kruising van de Spijkerstraat en Hertogstraat zal pas afgesloten worden als dit voor de werkzaamheden 
noodzakelijk is. Het éénrichtingsverkeer in de Driekoningenstraat en de Schoolstraat zal tijdens onze 
werkzaamheden opgeheven worden. 
Wilt u er rekening mee houden dat de Drienkoningenstraat en de Schoolstraat de aanrijdroutes zijn voor de 
hulpdiensten. Deze moeten dus te allen tijde bereikbaar blijven.  
 
Vragen 
Heeft u vragen voor de Gemeente Arnhem, dan kunt u uw vraag per mail stellen aan: 
GOSpijkerbuurt@arnhem.nl, of u kunt tijdens kantooruren contactopnemen met Dhr. Rob Reinderhoff via 06-
21538365. 
 
Heeft u vragen over het project, dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de uitvoerder van NTP, Dhr. 
Peter van heek via 06-51219554. 
 
Heeft u vragen over de werkzaamheden voor kabels en leidingen, dan kunt u tijdens kantooruren contact 
opnemen met dhr. Barend Bunt van Van Gelder via 06-22398148. 
 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
NTP Infra Zevenaar 
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