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Werkzaamheden aan de Paasweg
Avri heeft van de gemeente Neerijnen 
weg door aan beide kanten betonstroken aan te brengen. 
De werkzaamheden zijn gepland in oktober 

 

 
Wat hebben we al gedaan? 
 
In de afgelopen maanden zijn we eerst gestart met 
een aantal onderzoeken. Het asfalt, 
verharding en de bermen zijn onderzocht op kwaliteit 
en stevigheid. Op basis van de resultaten 
materialen gekozen en onze werkwijze 
alles is verwerkt in een bestek. Dit bestek is in 
september aanbesteed.  
 
Wanneer gaan we aan het werk
 
De aannemer heeft in overleg met Avri het werk 
gepland. Hij start 18 oktober en zal eind
klaar zijn. 
 
Wie voert de werkzaamheden uit?
 
Aannemer Van Kessel uit Buren  zal de 
werkzaamheden uitvoeren onder toezicht van
 
Hoe zit het met de bereikbaarheid?
 
Tijdens de werkzaamheden zal de Paasweg
bereikbaar zijn voor bewoners van de straat
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Paasweg Varik gaan van start 
Avri heeft van de gemeente Neerijnen opdracht gekregen om de Paasweg in Varik te ve
weg door aan beide kanten betonstroken aan te brengen. Er komen rode fietsstroken en drempelplateaus. 
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Hoe zit het met de bereikbaarheid? 

Paasweg alleen 
bewoners van de straat. We 

leiden het doorgaande verkeer 
We proberen om steeds zoveel mogelijk op 
van de weg te werken, zodat het verkeer de andere 
weghelft kan gebruiken. 
  
We doen ons best om de overlast tijdens de 
werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken.
Zodra de aannemer in de buurt van inritten 
werk gaat, zal hij met de bewoner contact opnemen 
over de bereikbaarheid. 
 
Heeft u vragen?  
 
Wanneer u naar aanleiding 
vragen hebt kunt u contact opnem
onze medewerkers of de aan
 
• Contactpersoon vanuit Avri voor dit project is de 

heer S.A.J. de Paepe, paepe@avri.nl 
(0345 58 53 53). 

• Contactpersoon vanuit aannemer 
is de heer M.B.W. Kraaijveld 
mkraaijveld@kessel.nl  
(06 22 81 47 13).

op onze website: www.avri.nl/projectnieuws. 
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We doen ons best om de overlast tijdens de 
werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. 
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u naar aanleiding deze informatie nog 
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vanuit Avri voor dit project is de 
heer S.A.J. de Paepe, paepe@avri.nl  

ontactpersoon vanuit aannemer voor dit project 
M.B.W. Kraaijveld 

mkraaijveld@kessel.nl   
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