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Actuele informatie via de nieuwsbrief
Beste lezer,

Contactgegevens
gemeente Sint Anthonis
Brink 3
5845 BH Sint Anthonis
Tel. 0485-388888
www.sintanthonis.nl

Aanmelding digitale
nieuwsbrief
Het gratis ontvangen van de digitale
nieuwsbrief is heel eenvoudig. Stuur
daarvoor een e-mail naar het
mailadres:

nieuwsbrief@n602.nl
Ter bevestiging verzoeken wij u aan te
geven “Aanmelding nieuwsbrief N602”

Vanwege de extra werkzaamheden aan het hemelwaterriool en de
aanleg van glasvezel heeft de projectorganisatie de oorspronkelijke
planning van de reconstructie N602 moeten bijstellen. Dit is toegelicht op
de gemeentelijke website (www.sintanthonis.nl/n602). Onder deze link
vindt u ook meer informatie over de reconstructie, nieuws en een
wekelijkse voorbeschouwing van de werkzaamheden in de aankomende
week.
Omdat de planning is aangepast, krijgen wij vragen over hoe de
werkzaamheden nu verlopen en over de omleidingen en de
bereikbaarheid van uw woning of zaak. Vanuit de dorpen is de vraag
gekomen om vaker en actueel te worden geïnformeerd. Een wens waar
wij met plezier gehoor aan geven.
De projectorganisatie heeft besloten tot het uitbrengen van een
(digitale) nieuwsbrief, waarvan dit de eerste editie is. Wekelijks bieden wij
een nieuwe editie aan, die u gratis kunt downloaden van de website.
Vertrouwende op een voorspoedig vervolg van de uitvoering.
De projectorganisatie N602

Werkzaamheden in week 28
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In de week van 9 t/m 13 juli wordt in het centrum van Wanroij verder
gewerkt aan de bestrating, terwijl in het aansluitende wegvak tot de
gemeentegrens bij tankstation De Haan nieuw asfalt wordt
aangebracht. Om die reden is het hele wegvak vanaf de Kwikstraat tot
het tankstation afgesloten voor doorgaand verkeer.
Voor wat betreft de werkzaamheden aan de N602 in Wanroij en
Ledeacker meldt aannemer Infrascoop voor de week van 9 t/ 13 juli
wijzigingen in de afzettingen. Vanwege de riool- en
bestratingswerkzaamheden blijft de Dorpsstraat in Wanroij in beide
richtingen afgesloten voor verkeer, vanaf de kruising Kwikstraat tot en
met de kruising Schoolstraat. De doorgaande route Raamweg –
Hoevensestraat – welke de N602 kruist - is weer opengesteld voor
verkeer.
Ook verricht Infrascoop in week 28 in zowel Wanroij als Ledeacker nog
kleinschalige werkzaamheden aan de aanliggende pleinen en zijwegen
van de N602.
In het wegvak vanaf het dorp Wanroij tot de gemeentegrens bij
tankstation De Haan is asfalteerder Van Gelder aan het werk. Op de
bijgevoegde kaart is het afgesloten deel van de N602 aangegeven.
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Asfalteringswerkzaamheden bij Wanroij
De aanpassing van de planning van de reconstructie van de N602
heeft ook consequenties voor de asfaltering van deze weg bij
Wanroij. Ook na de bouwvak werkt asfalteerder Van Gelder hier aan
de weg.

Aanspreekpunt tijdens
uitvoering

Oorspronkelijk zou Van Gelder in Fase 3 (Noordstraat t/m tankstation
De Haan) van de reconstructie alleen het wegdek voorzien van
nieuw asfalt en bermverharding, volgens de nieuwe planning wordt
de hele weg gereconstrueerd. Als gevolg hiervan is de aannemer
vanaf 20 augustus nog 5 weken bezig met dit traject. Tijdens deze
periode is de weg afgesloten.

Heeft u vragen over de uitvoering van
het project, stuur dan een e-mail naar
vragen@n602.nl. U ontvangt dan zo
snel als mogelijk een reactie. Voor
dringende vragen kunt u contact
opnemen met onze gemeentelijke
toezichthouder:
Hay Schattevoet
T. 06 21869585
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Aanleg glasvezel verloopt voortvarend
De aanleg van glasvezel verloopt voortvarend. Aannemer Spie
heeft in de kernen de werkzaamheden uitgevoerd, voordat
Infrascoop het nieuwe straatwerk aanbrengt. Zowel in Wanroij als
Sint Anthonis (in beide dorpen komt een verdeelstation) is Spie al
gereed met het aanleggen van glasvezelkabel langs de N602. In
Ledeacker wordt spoedig een begin gemaakt. De trottoirs en
stoepen die na de bekabeling provisorisch zijn dichtgelegd, worden
tijdens de bestratingswerkzaamheden netjes dichtgelegd door
Infrascoop.
Wat de aansluiting met het bestaande netwerk betreft gaat Spie
aan de slag met de aansluiting bij Venhorst, waar het
glasvezelnetwerk van E-fiber al operationeel is. Vanaf Venhorst gaat
via de Quayweg, Tweede Stichting en N272 richting Boxmeer. Deze
verbinding moet half september gereed zijn. Vanaf Boxmeer komt
een verbinding met de verdeelstations in Sint Anthonis en Wanroij.
Voor meer informatie over planning en aanleg van glasvezel kijk op
www.e-fiber.nl.

AGENDA
Maandag 27 augustus
(onder voorbehoud)
Informatiebijeenkomst N602
voor inwoners van Sint Anthonis
(tevens uitleg buurtpreventie)

N602 volledig open tijdens bouwvak
Gedurende de bouwvak – welke in Zuid-Nederland van maandag 23
juli tot en met vrijdag 10 augustus duurt – liggen de werkzaamheden
aan de N602 stil. In samenspraak met de aannemers stelt de
gemeente Sint Anthonis de doorgaande weg gedurende deze drie
weken volledig open voor alle verkeer.
Op maandag 13 augustus wordt in Wanroij de reconstructie van de
N602 hervat. Vanaf die datum wordt de weg ten noorden van
Wanroij wederom afgesloten en zet de Cuijkse aannemer Infrascoop
de werkzaamheden vanaf Dorpsstraat 25 voort in zuidelijke richting.
Om dit praktisch mogelijk te maken wordt de weg tot en met de Bus
(gefaseerd) afgesloten.

MFA Oelbroeck
Breestraat 1d
Sint Anthonis
Aanvang: 19.00 uur

Donderdag 30 augustus
(onder voorbehoud)
Informatiebijeenkomst N602
voor ondernemers in Wanroij
’t Wapen van Wanroij
Kwikstraat 6
Wanroij
Aanvang: 20.00 uur

Asfalteerder Van Gelder hervat de werkzaamheden op 20 augustus.
Dan wordt er weer gewerkt op het traject vanaf de kern Wanroij
richting tankstation De Haan.
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