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Een deel van de bewoners ondervindt veel overlast van de werkzaamheden. De BBK kan deze 

overlast helaas niet wegnemen.   

 

Bij klachten vragen wij u te bellen met Rijkswaterstaat 0800-8002. Als uw klachten bij ons 

bekend zijn kaarten wij dit aan in onze gesprekken met Rijkswaterstaat die er om de vier 

weken zijn.  

 

Nieuwe berichten werkzaamheden rondom Kelbergen 14 november 2015  

Heien bij Kelbergen. 
Regelmatig is er een Vinger-aan-de-pols overleg van AGG en IXAS en 
bewonersorganisaties. Zo ook op 10 november 2015. Op dit overleg heeft BBK gevraagd 
naar de planning van de heiwerkzaamheden die deze week begonnen zijn. De stelling is  
deze week gestart met het aanbrengen van de heipalen. Naar verwachting is de stelling  
eind volgende week klaar met het aanbrengen van de palen tussen het Kelbergenpad en  
het Nellesteinpad. Zie ook het oranje kader op onderstaande afbeelding. 
 
Waarschijnlijk nog dit jaar worden ook de heipalen op het stuk van het Nellesteinpad tot  
de Kromwijkdreef aangebracht. Het aanbrengen van deze palen zal in de wijk Kelbergen  
ook nog hoorbaar zijn. Bewoners van het oostelijke deel van Kelbergen worden hier dan  
ook over geïnformeerd. Op de afbeelding ziet u globaal hoe de planning in elkaar zit.  
 

http://kelbergen-bbk.nl/BBKsite/Mededelingen/Artikelen/2015/11/14_Laatste_nieuws_werkzaamheden_rond_Kelbergen_files/Nieuwe%20berichten%20werkzaamheden%20rondom%20Kelbergen%2014%20november%202015.pdf


Noordelijke afrit. 
De planning voor de werkzaamheden noordelijke afrit Gooiseweg zijn gewijzigd. 
 
Aan en rondom de Gooiseweg worden in de maand november veel werkzaamheden  
verricht. Zo ook de aanleg van de noordelijke, tijdelijke afrit ter hoogte van de wijk  
Kelbergen. Deze komt meer richting de stad te liggen. De werkzaamheden hiervoor  
zouden plaatsvinden tussen eind oktober en 22 november. 
Om de hinder voor de omgeving te verminderen, smeren we de werkzaamheden over  
een langere periode uit. We werken daardoor op deze locatie meestal overdag. Van 3 tot  
en met 12 december asfalteren we de nieuwe afrit. Dit gebeurt wel 's nachts en geeft  
enige hinder. Op 12 december wordt de nieuwe afrit in gebruik genomen door het  
snelwegverkeer. 
 
Total-tankstation. 
 
Het Total-tankstation langs de Kromwijkdreef staat op het toekomstige tracé van de A9  
Gaasperdammerweg. Daaromwordt het, in opdracht van Rijkswaterstaat, door Total zelf  
verwijderd. 
 
(bron IXAS). 

 

overzicht heien 
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