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  Uden, december 2020 

 

Ons kenmerk : NB20027/20/GRO/1220-A 

Uw kenmerk :  

Betreft : Het voorstellen van aannemingsbedrijf Van Gelder  

 

 

Beste bewoners/ondernemers 

 

 

Via deze, toch onpersoonlijke, weg willen wij ons voorstellen. We zijn de aannemer die de 

“Reconstructie Land van Ravensteinstraat & Kornetstraat” gegund heeft gekregen van de 

gemeente Uden. Over de aanpak van de uitvoering willen wij u graag nader informeren.   

 

Wij zijn aannemingsbedrijf Van Gelder die, met ruim 1100 werknemers, boven- en 

ondergrondse infrastructuur realiseert. Van Gelder is een familiebedrijf met collega’s die hart 

hebben voor de civiele techniek en de kracht haalt uit het samenwerken.  

De samenwerking willen wij ook met u aangaan, want alleen in harmonie kan het beste 

resultaat behaald worden.  

 

Wat gaat er gebeuren 

In de Land van Ravensteinstraat en de Kornetstraat ontstaan er ondanks eerdere renovaties, 

zeker voor fietsers, onveilige situaties. 

De doelstelling van deze reconstructie is om de verkeerssituatie te verbeteren, onder andere 

met de aanleg van een vrij liggend fietspad en het creëren van een snellere busverbinding. 

Ook moeten we de grond in voor het aanbrengen van een regenwaterriool.  

 

Waar vindt dit zich plaats 

Het traject vindt plaats tussen de Muziekplein en de rotonde met de Leeuweriksweg. We 

werken in fases, zodat we de bereikbaarheid van uw perceel zoveel mogelijk kunnen 

garanderen. Er zullen momenten zijn dat u bijvoorbeeld uw auto iets verder moet parkeren, 

maar dat beperken wij tot een minimum.    

 

Wanneer  

Achter de schermen zijn we druk bezig met de voorbereidende werkzaamheden. We beginnen 

25 januari 2021 met de werkzaamheden en starten aan de zijde van het Muziekplein. De 

fasering vindt u terug op de achterzijde van deze brief. Onze doelstelling is dat het project 

voor de bouwvak 2021 wordt opgeleverd.    

 

Fasering 

Het project wordt in 4 grote werkfases verdeeld in Oost -en Westzijde. Zie tekening andere 

zijde van deze brief. 

 
 

 

Aan de bewoners rondom Land van Ravensteinstraat  

en de Kornetstraat in Uden 

 



 

Ons kenmerk: NH19010/20/GRO/1020-A  Pagina 2 van 2  

Fase 1 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 (fase 1A) en daarna de 

Westelijke baan (fase 1B). 

 

Fase 2 sluit aan op de voorgaande fase ter hoogte van de Herpenstraat en loopt door tot aan de 

rotonde naar de Violierstraat. In deze fase realiseren we eerst de Westelijke rijbaan (fase 2A) en 

aansluitend de Oostelijke rijbaan (fase 2B). 

 

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. 

 

Direct aanwonenden worden minimaal een week voor aanvang werkzaamheden op de hoogte 

gesteld doormiddel van een bewonersbrief. Hierin staat de parkeervoorzieningen, omleidingen en 

overige zaken die van belang zijn. Deze informatie vindt u ook terug in de “Werk in Uitvoering” 

App. 

 

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.  

 

Het team van Aannemingsbedrijf Van Gelder wenst u prettige en gezonde feestdagen.  

Tot volgend jaar.  

 

 

Hartelijke groet, 

Team van Gelder                                                                                                        


