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Nieuwe waterleiding en nieuwe riolering

Beste heer, mevrouw,
Het riool in uw wijk wordt volgend jaar op verschillende plekken vervangen. Voordat we daarmee in de
Hommelseweg aan de slag kunnen, moeten er eerst twee waterleidingen door Vitens worden vervangen.
De gemeente vindt het belangrijk om u hierover op tijd te informeren. In deze brief geven we aan waar,
waarom en wanneer er wordt gewerkt.
Twee nieuwe waterleidingen
Vanaf de Bosweg richting het centrum, lopen via de Hommelseweg twee grote waterleidingen. Omdat in
de zomer de vraag naar water het grootst is, gaat Vitens een groot deel van deze waterleidingen na de
zomer van 2023 vervangen. Het werk is omstreeks maart 2024 klaar. Over de werkzaamheden en
eventuele overlast wordt u, tenminste drie weken voor het werk begint, door Vitens verder geïnformeerd.
Als de waterleidingen vervangen zijn kan de gemeente met het riool aan de slag.
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Bruin de Dalweg en geel de J.P Heijestraat en Hommelseweg. De blauwe lijn met dwarsstreepjes is de te
vervangen waterleiding. Het gearceerde gebied is het project De Leuke Linde
Betere verkeersveiligheid Hommelseweg
Na de aanleg van de rotonde in de zomer van 2021 bij de Dalweg en de Hommelseweg, wil de gemeente
Arnhem de verkeersveiligheid op de Hommelseweg zelf aanpakken. Het gaat om het deel van de
Agnietenstraat tot aan de rotonde. Naast verkeersveiligheid wordt de weg vergroend en wordt er gekeken
naar oplossingen om wateroverlast te verminderen. De gemeente wil samen met buurtbewoners kijken
naar wensen en ideeën. De werkzaamheden zullen medio maart 2024 beginnen. De te verwachte
einddatum is een jaar verder.
Heeft u vragen? Stuur een mail naar hommelseweg@arnhem.nl.
Vergroenen JP Heijestraat
Ook het riool in de JP Heijestraat wordt vervangen en de gemeente wil meer bomen en planten langs de
straat planten. Dit zorgt voor verkoeling op warme zomer dagen. Halverwege maart 2024 start het werk
aan de JP Heijestraat. Voor die tijd wil de gemeente samen met buurtbewoners kijken naar wensen en
ideeën voor het vergroenen van de straat.
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Nieuw asfalt en riool + een veiligere Dalweg
Het asfalt en het riool van de Dalweg zijn aan vervanging toe. Ook gaan we de rioolaansluitingen van de
woningen op het riool vervangen. Ter hoogte van de basisschool De Wijzer, gaan we een gedeelte van
de Dalweg veiliger maken voor kinderen. Hoe de Dalweg er straks precies uit komt te zien? Dat
onderzoeken we nog. De gemeente informeert u hier tijdig over.
Voorbereidende onderzoeken Dalweg
Goed om te weten: De gemeente doet, voordat het werk aan de Dalweg begint, wat onderzoeken. We
boren gaten in het asfalt zodat we weten hoe dik het asfalt is. Daarnaast graven we proefsleuven om te
kijken naar waar de kabels-en leidingen precies liggen. Het voorbereidende onderzoek begint binnenkort.
Heeft u vragen over de Dalweg? Stuur een mail naar: Dalweg@arnhem.nl
We verwachten in de tweede helft van 2023 te starten met het werk.
Leuke Linde klimaatbestendig
Ons klimaat verandert. Het gevolg is dat er in Arnhem Noord bij extreme regenval wateroverlast is. Vooral
het riool op laag gelegen plekken kan de grote toevoer van water niet goed aan. Speeltuin de Leuke
Linde is zo’n lager gelegen plek. Daarom wil de gemeente zorgen voor een betere opvang van
regenwater in en rond de Leuke Linde. Ook het riool dat door de speeltuin loopt wordt vervangen.
De werkzaamheden beginnen eind 2023. In de loop van 2023 zal de gemeente u nader informeren over
de plannen en op welke wijze u kunt meedenken en meepraten.
Heeft u nu al vragen over de Leuke Linde? Stuur dan een mail naar: leukelinde@arnhem.nl.
Vervangen speeltoestellen
De Leuke Linde gaat vanaf medio september zelf speeltoestellen vervangen zodat kinderen met een
beperking er ook kunnen spelen. Dat doet de Leuke Linde in samenwerking met omwonenden, ouders
met een kind met een beperking en de gemeente. Hierbij houden we rekening met de wateropvang.
Vragen
De gemeente stuurt u deze brief om u nu alvast te informeren. We begrijpen het als u vragen heeft.
Helaas kunnen we die nog niet allemaal beantwoorden. Goed om te weten: In de loop van 2023 krijgt u
van ons meer informatie over onder andere:

•
•
•
•
•
•

Exacte start en einddatums van de werkzaamheden
Gevolgen voor parkeren tijdens de werkzaamheden
Gevolgen afvalinzameling tijdens de werkzaamheden
Gevolgen voor het Openbaar Vervoer/bushaltes tijdens de werkzaamheden
Verkeersomleidingen tijdens de werkzaamheden
Toegankelijkheid voor nooddiensten tijdens de werkzaamheden

Heeft u een vraag voor één van de projectleiders? Bel dan gratis met de klantenservice 0800-1809.
Met vriendelijke groet,

Onno Heijsman
Berry van Welzen
Karel Jacobs
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