
 

  

   

Aan de ouders / verzorgers van de naar 
school gaande kinderen 

 

 

  

 

 

           Betreft  

 

 
Werkzaamheden kabels & leidingen    . 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

Werkzaamheden Nijmeegsestraat e.o. Gendt 

In opdracht van Liander gaat de firma Van Gelder het gas- en elektranet vervangen in de 

Nijmeegsestraat en omstreken te Gendt. Aangezien op 11 mei ’20 de scholen het onderwijs weer 

hervatten willen wij u graag informeren wat de werkzaamheden inhouden, hoe wij u op de hoogte 

houden en wat wij gaan doen om de veiligheid te waarborgen. 

 

Werkzaamheden 

De gemeente Lingewaard is voornemens om in de Nijmeegsestraat het riool te vervangen, 

voorafgaand aan deze werkzaamheden gaat Liander het gas- en elektranet vervangen om 

de betrouwbaarheid de komende jaren te waarborgen.  

 

Communicatie 

Voor het project Nijmeegsestraat Gendt wordt gebruik gemaakt van een “werk in uitvoering – 

app”, middels deze app brengen wij de omgeving op de hoogte van het project. Hierin zijn 

onder andere de planning, foto’s en contactpersonen te vinden, daarnaast zullen wij in de 

app updates van het project geven. De app is te downloaden via Google Playstore (Android) 

en App Store (Apple) met de zoekterm: “Werk in uitvoering”.  

Verder kunt u de projectapp raadplegen via de volgende link: 

https://werkinuitvoering.vangelder.com/ 

 

Veiligheid 

In week 20 starten de scholen, in deze week zijn wij ook nabij de basisscholen aan het werk. 

Het zebrapad ter hoogte van de kerk ligt midden in ons werkgebied, om de naar school 

gaande kinderen veilig te laten oversteken zetten wij ’s ochtends en ’s middags 

verkeersregelaars in om te assisteren met oversteken. De verkeersregelaars worden ingezet 

ter hoogte van de Dorpsstraat/Nijmeegsestraat en Batouwestraat/Nijmeegsestraat. 

 

https://werkinuitvoering.vangelder.com/


 

Planning 

De werkzaamheden duren tot april 2021 en worden gefaseerd uitgevoerd, we zijn in week 16 

begonnen op de hoek Torenlaan/Markt en het werkgebied loopt tot kruising 

Galgendaal/Kruisstraat/Kommerdijk/Nijmeegsestraat.  

 

 

Heeft u nog vragen?  

U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 7.00 uur en 16.00 uur, u kunt ons bereiken via 

onderstaande contactpersonen:  

I.W. Jurrius, projectcoördinator Van Gelder  (06 – 18 96 93 44 / ijurrius@vangelder.com) 

E. van Asten, toezichthouder gemeente Lingewaard (026 – 326 01 98) 

 

Met vriendelijke groet, 

Liander en Van Gelder KLM 

mailto:ijurrius@vangelder.com

