
 
 
 
 
 
 
Aan de bewoners/gebruikers van dit pand 
 
Onderwerp: Herinrichting Hamseweg,  
bestraten vanaf kruispunt Molenweg - Schothorsterlaan 
 
Leusden, 10 juni 2021 
 
Geachte mevrouw, mijnheer, 
 
Graag informeren we u over start van de bestrating van de Hamseweg op maandag 14 juni. 
Dit is de fase waarin we de werkzaamheden op dit gedeelte van de Hamseweg afronden.   
 
Wat gaat er gebeuren 
Tussen maandag 14 juni en vrijdag 30 juli leggen we de bestrating aan op de Hamseweg, op 
het gedeelte vanaf het kruispunt Molenweg richting de Schothorsterlaan, waar uw 
woning/bedrijf aan ligt.  
We leggen de definitieve bestrating van de rijbaan aan volgens het ontwerp van de 
gemeente Amersfoort. Dit zijn betonstraatstenen die het geluid verminderen van verkeer dat 
er overheen rijdt. 
 
Op het moment dat we de bestrating bij u voor de deur leggen, kunt u 2 tot 3 dagen niet voor 
uw woning/pand parkeren. Joost, onze buurtconciërge komt hiervoor vooraf bij u langs. Hij 
informeert u over de planning en vraagt u om uw auto(‘s) tijdens de bestrating ergens anders 
in de buurt te parkeren. Uw woning/bedrijf blijft voor voetgangers en fietsers wel bereikbaar.  
Vanaf 30 juli (16.00) uur is het gedeelte van de Hamseweg weer helemaal bestraat en 
bereikbaar vanaf de kant van de Maatweg. 
 
Bereikbaarheid 
Zie planningstekening op de achterkant van deze brief en in de Bouw App. De Hamseweg is 
tijdelijk afgesloten voor doorgaand verkeer en is van 2 kanten doodlopend. De verkeers-
omleidingen worden ter plaatse met borden aangegeven. 
 
Contact met buurtconciërge Joost 
Tijdens de werkzaamheden is Joost Frankort op werkdagen aanwezig op het werk vragen en 
opmerkingen en hij kan waar nodig wat hand- en spandiensten verrichten.  
 
Meer informatie 
Op de BouwApp informeren we u over de werkzaamheden, 
verkeersafzettingen en -omleidingen.  
1. Download de BouwApp gratis in de appstore (Google, Apple of 
Windows) of scan de QR-code met de camera van uw telefoon; 
2. Ga naar ‘zoek projectnaam of plaats’; 

3. Zoek op ‘Herinrichting Hamseweg Hoogland’ 

4. Selecteer het project; 

5. Klik op ‘Toevoegen aan favorieten’. 
Elke keer wanneer wij nieuwe informatie plaatsen op de BouwApp krijgt u een berichtje 
(notificatie) op uw smartphone of tablet. Ook zijn we bereikbaar per mail via 
hamseweg@vanschoonhoveninfra.nl. 
 
Wij zijn ons ervan bewust dat u overlast kunt ondervinden van de werkzaamheden en doen 
ons best om dit te beperken. Wij vragen uw begrip voor de overlast en vertrouwen erop dat 
wij u met deze brief voldoende hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Van Schoonhoven Infra B.V., Jolanda van der Kooij, Omgevingsmanager 
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