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Vna Wijziging volgorde werkzaamheden Parklaan – Kruispunt Klinkenbergerweg en WFC 
 
Geachte heer, mevrouw, 
 
In de vorige brief en tijdens de webcast van 11 mei hebben wij aangegeven dat de werkzaamheden 
vanaf maandag 25 mei starten. De eerste werkzaamheden zouden plaatsvinden aan de oostkant van de 
Klinkenbergerweg (het gele vak) en in het groene werkvak, zoals op de tekening hieronder staat 
aangegeven. Het verkeer zou dan direct vanaf de start van de werkzaamheden op de westkant van de 
Klinkenbergerweg over één rijstrook rijden en er zou op de kruising Berkenlaan geen linksafslaand 
verkeer mogelijk zijn. 
 
Helaas hebben wij deze week vernomen dat er een kabel is aangetroffen die verlegd moet worden. In 
eerste instantie leek dit niet nodig te zijn, maar inmiddels is duidelijk geworden dat dit wel 
noodzakelijk is. Daarom kunnen wij helaas niet volgens de oorspronkelijke volgorde onze 
werkzaamheden uitvoeren. We beginnen daarom in tegenstelling tot eerdere berichten met het werk 
in werkvak 4 (blauwe werkvak). 
 

 
Wat betekent het voor u?  
Vanaf 25 mei starten we met de werkzaamheden in werkvak 4. De verkeerssituatie op de 
Klinkenbergerweg en kruising Berkenlaan blijft daarom vooralsnog onveranderd. Op  het moment dat 

Werkvak 1:  
Op Kazerneterrein 
 
Werkvak 2:  
Oostkant Klinkenbergerweg 
 
Werkvak 3a/b:  
Westkant Klinkenbergerweg 
 
Werkvak 4:  
Op Kazerneterrein 
 
Werkvak 5:  
Op kruising Klinkenbergerweg/ 
Berkenlaan 
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we in werkvak 2 of 3 werkzaamheden gaan uitvoeren, dan plaatsen we vooraankondigingsborden en 
zal de verkeerssituatie wijzigen zoals hiervoor beschreven. We verwachten dat dit ergens na 15 juni zal 
plaatsvinden.  
 
Uw mening telt! 
De werkzaamheden aan de Parklaan zullen overlast met zich meebrengen. Bouwen zonder hinder gaat 
helaas niet. Wij proberen de hinder zo veel mogelijk te beperken. Daarom zijn wij benieuwd naar uw 
mening over hoe wij de werkzaamheden aanpakken. Of deze nu positief of negatief is, uw mening is 
belangrijk voor ons en vormt een basis voor ons handelen. Daarom vraag ik u de komende periode 4 
keer een minuut van uw tijd om enkele vragen te beantwoorden. U kunt zich aanmelden op de website 
www.uwmeningtelt.nu/parklaanede. Alvast hartelijk dank voor uw betrokkenheid! 
 
Meer informatie 
Heeft u na het lezen van deze brief of tijdens de werkzaamheden nog vragen? 
Neemt u dan contact op met de omgevingsmanager van BAM Infra; Debby Schoolen 06 - 46 93 85 38 
of parklaanede@bam.com. Ook op www.parklaan.ede.nl is informatie over het project te vinden op de 
subpagina ‘Kruispunten Klinkenbergerweg en WFC’. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het projectteam 
 
Debby Schoolen  
Omgevingsmanager BAM Infra 
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