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  Uden, januari 2021 

 

Ons kenmerk : NB20027/21/GRO/0121-A 

Uw kenmerk :  

Betreft : Start werkzaamheden fase 1 - Oost 

 

 

Beste bewoners/ondernemers 

 

 

Eind vorig jaar bent u, middels een bewonersbrief geïnformeerd over de werkzaamheden die 

in de Land van Ravensteinstraat en Kornetstraat gepland staat. Eind volgende week is het 

zover.  

  

Wat gaat er gebeuren 

Vanaf maandag 25 januari starten we in fase 1 Oost met het opbreken en ontgraven van de 

rijbaan, zodat we de grond in kunnen voor het aanbrengen van het regenwaterriool. Die 

woensdag tot vrijdag staat er op het kruispunt Muziekplein/Kornetstraat een tijdelijke 

verkeerregelinstallatie om het verkeer in goede banen te leiden.  

 

Fase 1 Oost loopt vanaf het Muziekplein tot net voor de Herpenstraat. Hierbij knippen we het 

wegvak in de lengte door de midden waarbij we eerst de Oostelijke baan realiseren en daarna 

de Westelijke baan (fase 1 West). 

 

De werkzaamheden in fase 1 Oost duren tot ± halve wegen maart 2021. Daarna starten we 

aan de overzijde (fase 1 West). Als alles volgens planning loopt, duren deze werkzaamheden 

tot ± eind april 2021. 

 

 

 

Aan de bewoners rondom Land van Ravensteinstraat  

en de Kornetstraat in Uden 
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Bereikbaarheid en omleiding 

Gedurende onze werkzaamheden houden we de Land van Ravensteinstraat open voor 

gemotoriseerd verkeer in noordelijke richting. (Centrum uit)  

Het verkeer in zuidelijke richting (Centrum in) wordt omgeleid. Zie tekening hieronder 

 

De bushaltes in de Kornetstraat komen te vervallen. Na het project is afgerond, worden deze 

weer in dienst gesteld.  

 

Communicatie 

Het team van Van Gelder heeft  een omgevingsmanager waar u uiteenlopende vragen m.b.t. 

de werkzaamheden aan kunt stellen. Heeft u bijvoorbeeld een verhuizing of een leverantie 

van meubilair, schroom niet contact op te nemen via de omgevingsmanager Gert-Jan Roth. 

Voor vragen m.b.t. de werkzaamheden is hij te bereiken op telefoonnummer of whatsApp via 

06 2127 6007. U kunt ook een e-mail sturen naar groth@vangelder.com 

 

Communicatie middelen 

Wilt u op de hoogte blijven van de werkzaamheden surft u naar 

werkinuitvoering.vangelder.com. U krijgt de mogelijkheid om de ‘Werk in Uitvoering App’ 

te downloaden/installeren. Middels gps wordt het dichtbij zijnde project weer gegeven.  

U kunt het project ‘Land van Ravensteinstraat‘ als favoriet selecteren met het rechts in de 

bovenhoek op uw scherm.  

In deze app omgeving vindt u bijvoorbeeld de planning, de fasering, bereikbaarheid, foto’s en 

voortgang. De app wordt wekelijks ge-update.  

 

 

Hartelijke groet, 

Team van Gelder                                                                                                        


