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WERKZAAMHEDEN IN DE SPIJKERBUURT 
t.a.v. de bewoners  
 
WAT GAAN WE DOEN 
In opdracht van Gemeente Arnhem gaat Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek aan het werk met het aanpassen 
van de vijver op Thialf. De werkzaamheden betreffen het verlagen van de stuw waardoor de vijver minder diep wordt. 
Tegelijkertijd wordt er ook vervuild slib afgevoerd, en worden de oevers minder steil gemaakt zodat er weer rondom 
het water gespeeld kan worden.  
 
WAAR EN WANNEER ZIJN DE WERKZAAMHEDEN 
Op maandag 15 oktober 2018 starten de werkzaamheden, zoals aangegeven op de achterkant van deze brief. We zijn 
dan tot eind november 2018 aan het werk, waarna u weer gebruik kunt maken van het terrein.  
 
BEREIKBAARHEID 
Tijdens de werkzaamheden is het werkterrein volledig afgesloten met bouwhekwerken. Dit om uw en onze veiligheid 
te waarborgen. De BSO, Brasserie & speelplaats blijven bereikbaar in deze periode vanaf de Dullerstraat.  
Het wandelpad langs het spoor is afgesloten in deze periode, evenals de volkstuinen welke op het terrein gelegen zijn.  
 
UW VEILIGHEID 
Uiteraard denken wij aan uw veiligheid door het instellen van omleidingen en het plaatsen van waarschuwingen en 
afzettingen. Om onveilige situaties te voorkomen, verzoeken wij u deze in acht te nemen. Betreding van het 
werkterrein is vanwege uw eigen veiligheid niet toegestaan. 
 
CONTACT MET DUSSELDORP INFRA, SLOOP EN MILIEUTECHNIEK 
Wij doen onze uiterste best om de overlast voor u zo beperkt mogelijk te houden, maar enige overlast is 
onvermijdelijk. Heeft u naar aanleiding van deze brief toch nog vragen over de werkzaamheden of over de 
bereikbaarheid? Dan kunt u onze omgevingsmanager Bert Bosscher persoonlijk benaderen per telefoon 06-53277112, 
e-mail spijkerbuurtfase1@dusseldorp.nu.  
 
MEER INFORMATIE 
Via de onderstaande communicatiemiddelen houden wij u ook op de hoogte van de werkzaamheden: 

 Website mijnspijkerkwartier.nl: op de buurtwebsite hebben wij de groep “Uitvoering groot onderhoud” 
aangemaakt. Daar plaatsen we regelmatig berichten op.  

 
 
 
 
 
DE KOMENDE PERIODE WERKEN WIJ HARD OM UW BUURT MOOIER TE MAKEN.  
GRAAG UW BEGRIP VOOR DE MOGELIJKE OVERLAST. 
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