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KWS Infra voert in opdracht van Gemeente
Barneveld reconstructiewerkzaamheden
uit aan de Burgemeester Kuntzelaan.

Werkzaamheden
KWS asfalteert vandaag en aankomende
nacht de rijbaan van de Burgemeester
Kuntzelaan.
KWS werkt daarnaast ter hoogte van de
spoorwegovergang naar de Van Zuijlen van
Nieveltlaan. Deze week bestraten wij een
groot deel van het fiets- en voetpad aan de
spoorzijde ter hoogte van de spoorwegovergang.

Bereikbaarheid
Aankomende nacht is de Burgemeester
Kuntzelaan afgesloten voor gemotoriseerd
verkeer ten behoeve van de asfalteerwerkzaamheden.
Doorgaand autoverkeer maakt vandaag en
aan komende nacht gebruik van de
omleidingen “B” in noordelijke richting en
“P” in zuidelijke richting. Op dinsdag 5
december wordt de nieuwe rijbaan van de
Burgemeester Kuntzelaan opengesteld
voor doorgaand verkeer. Ook de beide
bushaltes worden deze week weer in
gebruik genomen.
Alle omleidingen, zowel voor fietsers en
voetgangers als gemotoriseerd verkeer,
zijn aangegeven door middel van tijdelijke
bebording. Volg in ons werkvak tijdens de
werkzaamheden de aanwijzingen van de
verkeersregelaars.

Veiligheid
“Wij werken veilig of wij
werken niet!”. Dat is bij
KWS Infra de norm. Voor
ons betekent dit dat wij
de regels en richtlijnen
van ons veiligheidsprogramma WAVE dagelijks toepassen.
Voor u betekent dit dat u ervan op aan kunt
dat u rondom ons werkterrein veilig bent.
Wij nemen maatregelen om u te behoeden
voor gevaarlijke situaties.
Ziet u toch een onveilige situatie op of
rondom het werkterrein? Spreek ons erop
aan! U kunt dit op elk moment bij iedere
medewerker doen!

Meer informatie
Meer informatie over de werkzaamheden
en bijbehorende ontwikkelingen staat op
onze website: kwswerkt.nl/kuntzelaan.

Contact
Heeft u vragen of klachten met betrekking
tot de werkzaamheden? Stuur dan een email naar c.rood@gaim.nl of bel onze
omgevingsmanager op 06 5022 4415.
Onze omgevingsmanager is telefonisch
bereikbaar op werkdagen tussen 08:00 en
17:00 uur.
Heeft u liever persoonlijk contact? Dan bent
u op werkdagen van harte welkom in onze
bouwkeet op de parkeerplaats achter de
Albert Heijn Kuntzelaan. De koffie staat
klaar
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