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 Oudewater, maart 2021 

Onderwerp:  

Frezen van asfalt-laag Lange Burchwal op 1 april 2021 

Starten om 08:00 tot maximaal einde van de werkdag 

 

Herinrichting Lange Burchwal, Wijngaardstraat en omgeving 

 

 

Beste bewoner en/of ondernemer, 

 

 

In deze brief vindt u informatie over de werkzaamheden die donderdag 1 april plaatsvinden. 

 

Wat gaat er gebeuren? 

Naar aanleiding van de werkzaamheden voor het project ‘Herinrichting Lange Burchwal, 

Wijngaardstraat en omgeving’, wordt komende donderdag 1 april 2021 de bovenste laag van 

het asfalt verwijderd. Dit doen we om de nieuwe laag asfalt, wat later in het project wordt 

aangebracht, beter te laten hechten aan de oude asfalt-laag. 

 

Wat merkt u hiervan?  

Het asfalt in uw straat is na al die jaren bikkelhard geworden. Er is daarom  een grote 

freesmachine nodig  om de laag weg te schrapen. U begrijpt dat dit veel herrie maakt.  

 

Parkeren en veiligheid  

Om met de freesmachine de werkzaamheden zo goed en snel mogelijk uit te voeren en om 

schade aan uw auto te voorkomen, vragen wij u de auto zo dicht mogelijk tegen het huis 

aan  te parkeren (zie afbeelding hieronder).  

U kunt ook gebruik maken van het parkeerterrein aan het Oranje Bolwerck.  

 

Nadat de freesmachine klaar is, kunt u weer gebruik maken van de rijbaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de bewoners en ondernemers, 
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Verwacht u een bezorging of gaat u verhuizen?  

Heeft u donderdag 1 april een verhuizing, of verwacht u  een leverancier die bijvoorbeeld een 

bank moet bezorgen, neem dan contact op met Gert-Jan Roth via de onderstaande 

contactgegevens.  

 

Het project volgen?  

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden van de Herinrichting Lange Burchwal, 

Wijngaardstraat en omgeving, dan gaat  u naar werkinuitvoering.vangelder.com. U krijgt de 

mogelijkheid om de ‘Werk in Uitvoering App’ te downloaden/installeren. Via gps op uw 

telefoon of tablet, wordt het dichtstbijzijnde project weergegeven.  

 

Communicatie  

Voor vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de omgevingsmanager van 

het project: Gert-Jan Roth. Hij is te bereiken op telefoonnummer of WhatsApp via 06 2127 

6007. U kunt ook een e-mail sturen naar oudewater@vangelder.com  

 

Oproep voor parkeren Oranje Bolwerck 
Doordat het erg druk is met geparkeerde auto’s  op het Oranje Bolwerck, vragen wij u de auto 

recht in de parkeervakken te parkeren. Dit levert in totaal zo’n 10 -15 extra parkeerplekken! 

(tip)  

 

 

 

 

Hartelijke groet, Team van Gelder 

 


