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Stand van zaken  
Het werk is gestart op het kruispunt bij de klok. 

Inmiddels zit de straat er daar weer netjes in. Bij 

het kruispunt is goed te zien dat de aansluiting met 

de Markt anders geworden is. Op het kruispunt is 

de voorrangssituatie duidelijker geworden. Er zijn 

grote groenvakken bijgekomen en de lantaarnpaal 

met de klok heeft een mooi plaatsje gekregen in het 

groenvak. Helaas staan er nog geen planten in. 

Deze komen pas aan het eind van het project. 

 

 

 

Op het gedeelte tussen de Batouwestraat en de 

Hendrik Braamstraat (fase 2) wordt nu heel hard 

gewerkt. Het riool zit erin, nu nog de bestrating 

afmaken. We hopen dat de kruising met de Hendrik 

Braamstraat half april klaar is. 

 

 

 

Planning 
Bij de start van het werk hebben we aangegeven 

dat het werk in 9 fases uitgevoerd wordt (zie 

afbeelding onderaan de bladzijde).  

Helaas gaat het werk minder snel dan verwacht. 

We hebben de planning daarom aangepast. 

Hieronder ziet u de nieuwe planning 

 

 Van   tot 

Fase 4 6 april / 18 mei 

Fase 5 22 april  / 14 juni 

Fase 6 28 mei / 2 juli 

Fase 7 24 juni / 2 september 

Fase 8 24 augustus  / 13 september 

 

Deze planning kan door omstandigheden 

veranderen. De actuele planning vindt u op de 

BouwApp of de website van de gemeente.  

 

Start fase 4 
Volgende week wordt gestart met fase 4. Dan 

wordt het asfalt weggehaald bij de kruising met de 

Bernardstraat en Poelwijklaan. Er kan dan geen 

verkeer meer over de kruising. De direct 

aanwonenden krijgen hier nog een brief over.  

 

Bewonersbrieven  

U krijgt een bewonersbrief van de aannemer 

voordat de werkzaamheden bij u voor de deur 

beginnen.  

In de brief staat hoe lang de werkzaamheden duren 

en hoe uw woning bereikbaar is als ze bij u in de 

buurt bezig zijn. Er staat ook in bij wie u terecht 

kunt voor vragen. 

In november is de aannemer NTP gestart met 

de werkzaamheden in de Nijmeegsestraat. We 

zijn nu een paar maanden verder. Tijd om u bij 

te praten over de stand van zaken van het 

werk. 
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Omleidingen 
Er is nu geen doorgaand verkeer mogelijk op de 

Nijmeegsestraat. Er zijn omleidingsroutes. Die 

staan duidelijk aangegeven.  

De bus rijdt op dit moment door de Langstraat. 

Als de kruising met de Hendrik Braamstraat klaar is 

gaat de bus via de Hendrik Braamstraat – 

Nijmeegsestraat – Dorpsstraat rijden. Er komt dan 

een tijdelijke halte in de Hendrik Braamstraat.  

 

 
 

Operatie Steenbreek 
Door de aanpassingen wordt de Nijmeegsestraat 

een stuk minder stenig. Dat is al te zien bij de 

kruising met de klok. Ook op andere delen is al te 

zien dat de weg smaller wordt. Daardoor komt er 

ruimte voor een heg langs de weg. 

De gemeente wil graag dat er minder stenen en 

meer groen komt: operatie Steenbreek.  

 

Ook bewoners kunnen hier een bijdrage aan 

leveren. Groene tuinen spelen een belangrijke rol 

bij het opvangen van regenwater. Bovendien 

zorgen bomen en struiken voor meer koelte in en 

om uw huis. Én groene tuinen zijn een paradijs 

voor vogels en vlinders. Kortom, een groene tuin 

heeft alleen maar voordelen. Daarom zeggen wij: 

stenen eruit, GROEN erin! Operatie Steenbreek 

dus. Doet u mee? Vervang zoveel mogelijk stenen 

in uw tuin en maak zo plaats voor groen!  

 

 

Steenbreek bewonersaanbod 

Bent u inwoner van Lingewaard en wilt u uw tuin of 

straat vergroenen? Dan helpen wij u graag! 

 Gratis ophalen tuintegels 

Tot eind dit jaar haalt de Technisch 

Wijkbeheer Lingewaard bij 90 huishoudens 

de tuintegels gratis op. Maar alleen als u 

deze grotendeels vervangt door groen. 

Maak een foto van uw tuin mét tegels en 

stuur later een foto van uw groene tuin.  

 Gratis tuinadvies 

Tot eind dit jaar geeft onze tuinadviseur bij 

20 huishoudens gratis tuinadvies (we 

houden rekening met RIVM-richtlijnen). 

Onder meer over een optimale indeling van 

de tuin. Gaat u stenen verwijderen of heeft 

u een nieuwe tuin die u wilt omtoveren tot 

een groene oase?  

 

Kijk op www.steenbreeklingewaard.nl voor de 

voorwaarden, inspiratie en informatie. Als u zich 

wilt aanmelden kan dat door een mail te sturen 

naar steenbreek.lingewaard@debastei.nl. 

 

Meer informatie 
Hebt u nog vragen? Stuur dan een mail naar 

Lisette Hoekstra via l.hoekstra@lingewaard.nl. 

 

Voor dit project zet de gemeente de 

BouwApp in. Het project is in de 

BouwApp terug te vinden met 

projectnaam ‘Reconstructie 

Nijmeegsestraat Gendt’. 

 

Of kijk op onze website over dit project: 

https://www.lingewaard.nl/nijmeegsestraat 

 

 

Colofon 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de 

gemeente Lingewaard 

Hoewel de tekst zorgvuldig is samengesteld, 

kunt u hieraan geen rechten ontlenen. 

Heeft u suggesties, neem dan contact met ons 

op via (026) 32 60 111. 

http://www.steenbreeklingewaard.nl/
mailto:l.hoekstra@lingewaard.nl
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