
 

 

 

 

     Onderwerp: werkzaamheden Zwarteweg/Cuneralaan 

 

 

 

Beste meneer, mevrouw, 

 

Nu de bouw van de twee appartementencomplexen aan de Zanglijster nagenoeg gereed zijn, 

worden de Zwarteweg en de Cuneralaan verder heringericht. U ontvangt deze brief omdat u in de 

Zwarteweg of de Cuneralaan woont of in de directe omgeving daarvan en u hier mogelijk hinder 

van gaat ondervinden. In deze brief leest u hier meer over. 

 

Werkzaamheden starten op 29 augustus en duren tot in het najaar 

De werkzaamheden vinden plaats op de Zwarteweg, vanaf de Vogelenzang richting de 

uiterwaarden van de Cuneralaan. Het gedeelte Zwarteweg richting de woningen van de Cuneralaan 

valt ook binnen de projectgrenzen. Er wordt gestart met het plaatsen van afzettingen en 

omleidingen. Als alles volgens planning verloopt, is het werk rond oktober/november gereed.  

 

De riolering en wegverharding zijn aan vervanging toe 

Vanaf 29 augustus wordt het riool in de uiterwaarden vervangen tot aan het talud van de 

Cuneralaan. Op 5 september wordt de verharding verwijderd van de Zwarteweg en worden de 

rioolwerkzaamheden uitgevoerd. Hierna wordt de weg weer begaanbaar gemaakt (exclusief de 

verhardingen). Aansluitend wordt het riool vervangen in de Cuneralaan en wordt uiteindelijk het 

complete project voorzien van bestrating of asfalt. 

 

Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden 

Om een bereikbare situatie te houden gedurende de werkzaamheden, wordt er een 

omleidingsroute gemaakt voor auto’s en fietsers. Bewoners kunnen via twee richtingen over de 

Zanglijster heenrijden om de wijk in of uit te gaan. Dit is zodat het nieuwe werk niet kapot gereden 

wordt door bouwverkeer en om verkeer om te kunnen leiden. Ook voor hulpdiensten kan dit 

belangrijk zijn.  

 

Tijdelijke afsluiting gedeelte Zwarteweg en Cuneralaan 

Tijdens de werkzaamheden zijn de Zwarteweg en de Cuneralaan gedeeltelijk afgesloten 

voor al het verkeer, dus ook parkeren is niet meer mogelijk. Zo gauw dit kan, stelt de 

aannemer de weg of delen daarvan open voor gebruik. 

 

Heeft u vragen over de werkzaamheden? 

Neem gerust contact op met aannemer Hooijer Wegenbouw uit Renkum. Zij zijn te bereiken op  

telefoonnummer (0317) 318 666 op werkdagen tussen 07.00 en 18.00 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.google.nl/search?q=hooijer+wegenbouw+b.v&source=hp&ei=nh1-YvO7AeyCi-gPwN60wAk&iflsig=AJiK0e8AAAAAYn4rrlqqZSIBV8HKxDljx7d00KMq7VWP&gs_ssp=eJzj4tZP1zcsMzQryCouM2C0UjWoMDFPNk9MNrQwtkxKtTQyM7YCChmbmRmYGCYbGqcYWSaaGXuJZuTnZ2alFimUp6an5iXll5YrJOmVAQAc2BYv&oq=Hooijer+wegenbouw&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIFCAAQgAQyCwguEIAEEMcBEK8BMgIIJjoLCAAQgAQQsQMQgwE6DgguEIAEELEDEMcBEKMCOhEILhCABBCxAxCDARDHARCjAjoOCC4QgAQQxwEQowIQ1AI6CAgAEIAEELEDOhQILhCABBCxAxCDARDHARCjAhDUAjoLCC4QsQMQgwEQ1AI6DgguEIAEELEDEMcBEK8BOgsILhCxAxDHARCvAToLCC4QgAQQsQMQgwE6CAguEIAEENQCOg0ILhCABBDHARCvARAKOgYIABAWEB5QAFieEWDvJWgAcAB4AIABUIgB7geSAQIxN5gBAKABAQ&sclient=gws-wiz


 


