Herinrichting Hogenkampseweg
Nieuwsbrief 4: juli 2021

Met deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot de herinrichting van de
Hogenkampseweg in Renkum. We gaan in op de stappen die zijn gezet sinds de vorige nieuwsbrief en geven een
update over de planning.
Momenteel werken we aan de afronding van het bouwplan. Dit is de technische uitwerking van het ontwerp, dat
nodig is voor het bestellen van materialen en voor de aannemer om de uitvoering van de herinrichting te plannen.
We selecteren de aannemer na de afronding van het bouwplan. De aannemers die het project willen uitvoeren,
maken een plan en sturen dit op naar de gemeente. Vervolgens wordt de meest aantrekkelijke optie gekozen. Dit
proces kost een aantal weken.
Planning
In september beginnen we met de werkzaamheden. Dit kan niet eerder, vanwege de levertijd van de materialen én
door de bouwvakantie. De werkzaamheden duren ongeveer zes weken. In de onderstaande tabel is de voorlopige
planning opgenomen.
Datum
Juni 2021
Juli 2021
Juli/Augustus 2021
September/Oktober 2021

Omschrijving
Afronding bouwplan
Selectie aannemer
Bouwvakantie
Uitvoering

De geselecteerde aannemer zal een gedetailleerd faseringsplan maken, waarin per projectonderdeel een planning is
opgenomen. Dat gebeurt in nauw overleg met de gemeente, de hulpdiensten en de busmaatschappij Breng. Zodra
de faseringsplanning definitief is, informeren we u hierover in een volgende nieuwsbrief.
Groenvakken kruispunt Hogenkampseweg/Meester van Damweg/Nieuwe Keijenbergseweg
In het ontwerp van de Hogenkampseweg zijn bij het kruispunt met de Meester van Damweg/Nieuwe
Keijenbergseweg groenvakken opgenomen. Hier komen verschillende vaste planten in. We nodigen u graag uit om
mee te denken en mee te beslissen over de invulling van de groenvakken. De digitale bijeenkomst vindt plaats via
Microsoft Team op 14 juli van 20:00 tot 21:00. Als u interesse heeft, kunt u een mailtje sturen naar Frits de Haan van
de Loendersloot Groep. Het emailadres vindt u hieronder. U krijgt dan binnenkort een uitnodiging voor een digitale
bijeenkomst over de beplanting. U kunt zich hiervoor aanmelden tot uiterlijk dinsdag 13 juli.

Wij gaan er van uit u met deze nieuwsbrief voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen, dan
kunt u contact opnemen met Frits de Haan via frits.dehaan@loenderslootgroep.nl. Daarnaast is er informatie over
het project te vinden via www.renkum.nl/hogenkampseweg.
Met vriendelijke groet,
Barend Streefkerk
Teamleider Regie & Projecten
Ruimtelijk Domein
Gemeente Renkum

