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Elburg, 2 januari 2019
Betreft

: Uitnodiging inloopavond werkzaamheden Europaweg Apeldoorn
14 januari 2019 (17:00 – 19:00)

Geachte heer/mevrouw,
In opdracht van de provincie Gelderland voert Aannemingsmaatschappij Van Gelder
werkzaamheden uit aan de Europaweg tussen de van Golsteinlaan en de Laan van
Westenenk. De kruising van Golsteinlaan is inmiddels afgerond en zijn er voorbereidende
werkzaamheden uitgevoerd voor het vervangen van het asfalt op de toe-/ en afritten van
de A1 richting Amersfoort. Het gedeelte tussen de A1 en de kruising Laan van Westenenk
wordt begin 2019 aangepakt.
Werkzaamheden Europaweg tussen A1 en Laan van Westenenk
Vanaf maandag 21 januari starten de werkzaamheden aan de westzijde van de Europaweg
tussen de A1 (carpoolplaats) en het bedrijventerrein nabij de Laan van Westenenk. Na
afronden van de werkzaamheden op de westzijde van de Europaweg worden dezelfde
werkzaamheden uitgevoerd op de oostzijde (zijde Ugchelen) van de Europaweg.
Nadat bovenstaande werkzaamheden gereed zijn, worden de toe- en afritten van de A1
aangepakt. Tijdens deze werkzaamheden worden ook in enkele nachten het asfalt op de
toe- en afritten van de A1 vervangen.
Planning/verkeersmaatregelen tijdens werkzaamheden Europaweg
Tijdens de werkzaamheden wordt de west- of oostzijde van de Europaweg afgesloten. Het
doorgaande verkeer van Apeldoorn richting A1 wordt tijdelijk via de andere rijbaan geleid.
Er komen twee rijstroken, één rijstrook voor elke richting.
Bewoners van Ugchelen en de Hoog Buurloseweg blijven tijdens de werkzaamheden
bereikbaar. Hiervoor worden tijdelijke voorzieningen genomen.
De hulpdiensten zijn op de hoogte van de werkzaamheden. Zij kunnen het werk te allen
tijde passeren.
De planning van de werkzaamheden aan de Europaweg worden begin januari bekend
gemaakt via de projectwebsite van van Gelder. Bij “meer informatie” wordt uitgelegd hoe u
op onze projectwebsite terecht kunt komen.
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Inloopavond 14 januari 2019
Om de aanwonenden te informeren over de werkzaamheden en verkeersmaatregelen en
vragen daarover te beantwoorden, wordt op maandag 14 januari een inloopavond
georganiseerd bij van der Valk Cantharel. Tussen 17:00 en 19:00 uur kunnen
aanwonenden en belangstellenden vragen stellen over de werkzaamheden en de
bereikbaarheid tijdens de werkzaamheden aan de Europaweg.
Meer informatie
Op de projectenpagina van https://vangelder.com/projecten/n304-otterlosewegeuropaweg/ kunt u algemene informatie, de planning, omleidingsroutes en tekeningen van
de toekomstige situatie inzien.
Tijdens de werkzaamheden wordt er voor de bewoners ook een inloop uur georganiseerd.
Elke woensdag tussen 09:00 en 10:00 bent u van harte welkom in onze gele keet,
gevestigd op de kruising Hoog Buurloseweg.
Mocht u vragen hebben over deze werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met
Steven Willemsen via 0525 659 888 of projectteamn304@vangelder.com.
Daarnaast kunnen bewoners via Twitter de werkzaamheden volgen. Daarvoor wordt de
#n304 gebruikt door onze omgevingsmanager Paulien Bisschop (@paulienbisschop). U kunt
deze hashtag ook gebruiken voor vragen, of ons via Twitter benaderen.
Met vriendelijke groet,
Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V.
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