
 

 

 

Wijkbericht    Mei 2020 

Werkzaamheden Herinrichting Engboogerdbuurt te Bunnik 

Via deze brief willen wij u graag informeren over de status van onze werkzaamheden aan de 

Engboogerdbuurt in Bunnik.  

U heeft van ons en de gemeente eerder informatie ontvangen aangaande de planning van de 

herinrichtingswerkzaamheden. Zoals u inmiddels heeft kunnen constateren lopen de 

werkzaamheden niet geheel volgens deze planning. Wij begrijpen dat hierdoor veel verwarring 

ontstaat en zaken niet geheel helder zijn. In overleg met de gemeente en de Nuts hebben wij 

hierop besloten om u dit bericht te doen toekomen.  

Fasering  

Onderstaand treft u de aangepaste fasering tot en met fase 7 (Afbeelding in bijlage). De 

definitieve fasering van de overige werkzaamheden van de herinrichting verwachten wij medio 

september gereed te hebben. 

 Fase 1 Kerkstraat: gereed. 

 Fase 2 Molenweg: gereed eind mei 2020; 

 Fase 3 Molenweg: 

Begin juni 2020 riool en puinbaan gereed; 

Begin juni 2020 start straatwerk; 

Begin juli 2020 fase 3 gereed. 

 Fase 4 Dr. Breveestraat: 

start 25-5-2020; 

Gereed eind juni 2020. 

 Fase 5 Dr. Breveestraat: 

Start eind juni 2020; 

Gereed eind augustus 2020. 

 Fase 6 Dr. Breveestraat: 



Start begin juni 2020; 

Gereid begin september 2020. 

 Fase 7 Ter Hulstraat: 

Start begin september 2020; 

Gereed eind oktober 2020. 

In fase 4, 5 en 6 zijn de werkzaamheden van de Nuts meegenomen in onze planning.  

In week 30, 31 en 32 hebben wij bouwvak vakantie en zullen er geen werkzaamheden worden 

uitgevoerd. De totale herinrichtingswerkzaamheden zijn gereed in het 4e kwartaal van 2021. De 

aangepaste planning is uiteraard aan de hand van de huidige inzichten en afhankelijk van o.a. 

weersinvloeden en onverhoopte calamiteiten. 

Nuts 

In week 33 zal de Nuts in grote lijnen gereed zijn met de werkzaamheden. Indien uw 

aansluitingen nog gesaneerd dienen te worden, dan zullen deze werkzaamheden na week 33 

worden opgepakt. Deze werkzaamheden hebben echter geen invloed op onze werkzaamheden.  

Uiteraard zullen wij u op de hoogte blijven houden middels de bewonersbrieven. De 

werkzaamheden die de Nuts zal uitvoeren zullen op dezelfde wijze worden gecommuniceerd. 

Wij hopen met deze brief duidelijkheid te hebben gecreëerd en mochten er onverhoopt nog 

vragen zijn dan kunt u mailen naar meldpunt@pauwdodewaard.nl. 

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Pauw Dodewaard B.V. 

 


