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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”
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Na een korte onderbreking van twee weken, mogen wij u weer een
nieuwsbrief aanbieden. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het
naderende einde van de bouwvak. Uitgerust en teruggekeerd van een
welverdiende vakantie hervatten de stratenmakers en wegwerkers hun
werkzaamheden aan de N602.
De consequentie van deze ‘herstart’ is wel dat de N602 weer moet
worden afgesloten voor het doorgaand verkeer. Net zoals voor de
bouwvak is er een grote omleiding via de Middenpeelweg. En ook
bestemmingsverkeer moet binnen het gebied rekening houden met
omleidingen, met name bij Wanroij. In deze nieuwsbrief wordt uitgelegd
waar de komende week wordt gewerkt en hoe het zit met de
bereikbaarheid van woningen en winkels.
Wij hopen verder op een voorspoedig verloop van de werkzaamheden
aan de N602.
Projectleiding N602

Werkzaamheden in week 33
In de week van 13 t/m 17 augustus pakken de medewerkers van
Infrascoop de werkzaamheden aan de N602 in Wanroij weer op. Dat wil
zeggen dat er zowel het nieuwe hemelwaterriool als nieuw straatwerk
wordt aangelegd. In Ledeacker, waar na de bouwvak wel glasvezel
wordt aangelegd bij panden langs de N602, gaan de stratenmakers
waarschijnlijk begin september aan de slag.
In Wanroij beginnen de stratenmakers op dinsdag 14 augustus ter hoogte
van Dorpsstraat 28 en werken in zuidelijke richting (Sint Anthonis). Tijdens
deze werkzaamheden loopt de afzetting door tot en met de kruising ter
hoogte van de Dorpsstraat / Het Paddenpad. Vanwege de
werkzaamheden in Wanroij is de N602 vanaf maandag 13 augustus weer
afgesloten voor het doorgaand verkeer. Dit verkeer kan gebruik maken
van de grote omleidingsroute via de Middenpeelweg (N277).
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Asfalteerders beginnen weekje later
Terwijl de stratenmakers al op 14 augustus aan de slag gaan, zetten de
asfalteerders van Van Gelder hun machines op maandag 20 augustus
in werking. Net als voor de bouwvak gaan ze weer aan de slag op het
wegvak van de N602 ten noorden van Wanroij (tussen Noordstraat en
tankstation De Haan).

Aanspreekpunt tijdens
uitvoering
Heeft u vragen over de uitvoering
van het project, stuur dan een email naar vragen@n602.nl. U
ontvangt dan zo snel als mogelijk
een reactie. Voor dringende
vragen kunt u contact opnemen
met onze gemeentelijke
toezichthouder:

Zoals bekend wordt dit wegvak volledig gereconstrueerd, dus wordt
naast het nieuwe asfalt ook nieuwe bermverharding aangebracht.
Uiteraard worden de inritten van woningen en bedrijven langs het
traject weer keurig aangesloten op de weg. Volgens de planning is
asfalteringsbedrijf Van Gelder nog vijf weken bezig en kan dit wegvak
na vrijdag 21 september weer worden opengesteld. Tot die datum is dit
deel van de weg afgesloten.

Hay Schattevoet
T. 06 21869585
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Glasvezelleggers starten in Ledeacker
De Kabelleggers van Spie gaan vanaf 13 augustus Ledeacker
bekabelen. In tegenstelling tot Sint Anthonis en Wanroij, waar in eerste
instantie alleen adressen langs de N602 werden meegenomen, wordt
in Ledeacker het snelle internet zowel bij de adressen aan de
Dorpsstraat (N602) als adressen in de zijstraten aangelegd.
De komende vier weken worden in Ledeacker zowel de adressen aan
de Dorpsstraat en woningen in de zijstraten aangesloten op een
Distributie Punt (DP). Bij een Distributie Punt is een aantal woningen
aangesloten op hetzelfde DP: in de dorpskern zijn dit 44 tot 46
woningen. Omdat al deze woningen ineens worden meegenomen,
betekent dit een langere doorloopsnelheid ter plekke van de N602.
..

De verwachting is dat de aan de N602 grenzende DP’s op 7
september gereed zijn. Enkele weken na de graaf- en
montagewerkzaamheden volgt de huisaansluiting, waarbij een
monteur in overleg met de bewoner een ‘glasvezelkastje’ in huis
plaatst. Dit gaat op afspraak, want de bewoner moet thuis zijn. Voor
meer informatie kijk op de website van E-fiber (www.e-fiber.nl).

AGENDA
Maandag 27 augustus
(definitief)
Informatiebijeenkomst N602
voor inwoners van Sint Anthonis
(tevens uitleg buurtpreventie)
MFA Oelbroeck
Breestraat 1d
Sint Anthonis
Aanvang: 19.00 uur

Ook infostand N602 tijdens open dag
‘Kom naar het gemeentehuis, voel u welkom!” Onder dat motto
organiseert de gemeente Sint Anthonis op zaterdag 1 september
van 10.00 tot 14.00 uur een open dag voor alle inwoners.
Tijdens de open dag zet de gemeente de deuren en luiken van het
gemeentehuis open. Zowel in als om het gemeentehuis aan De
Brink valt er veel te zien en te beleven. Iedereen kan hier in gesprek
met de aanwezige bestuurders en zich over uiteenlopende
onderwerpen laten informeren door de vakambtenaren. Uiteraard
is er ook een stand waar burgers zich kunnen laten bijpraten over
de reconstructie van de N602. Men kan er terecht voor vragen,
opmerkingen en suggesties.

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

.
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Alternatieve haltes voor buurtbussen
De buurtbussen van Arriva die rijden op de lijnen 292 en 692, volgen
vanwege de werkzaamheden aan de N602 sinds half april een
aangepaste route. Op de website van Arriva (www.arriva.nl) meldt
de vervoerder dat dit in elk geval nog tot en met vrijdag 5 oktober
wordt gehandhaafd.
Vanwege het werk aan de weg zijn in Wanroij vier vaste haltes
vervallen: Wanroijseweg, Millseweg, Gemeentehuis en Molenstraat.
De busmaatschappij adviseert passagiers gebruik te maken van een
van de vervangende haltes: noodhalte Lange Schoolstraat en de
reguliere halte Molen in Wanroij.

Zandsevelddag
optimaal bereikbaar
Met als slogan ‘meukisleuk’ vindt
volgens goede traditie op zondag 12
augustus in Sint Anthonis de
Zandsevelddag plaats. De
rommelmarkt, welke alweer voor de
41ste keer wordt gehouden, trekt
jaarlijks vele honderden bezoekers. Het
evenement van de actieve
buurtvereniging Zandseveld wordt
gekenmerkt door kramen met goed
gesorteerde spullen, een
consumptietent met livemuziek en
verkoop bij opbod van de mooiste
spullen. De markt is van 13.00 tot 17.00
uur op het grote grasveld aan het
Zandseveldpad, achter bakkerij De
Bakkertjes. Toegang: 2 euro.
Ook dit jaar kunnen liefhebbers vanuit
alle windstreken hun weg probleemloos
vinden naar de rommelmarkt in Sint
Anthonis. Want pas na 12 augustus
gaat de N602 deels op slot voor het
doorgaande verkeer.
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