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Aanmelding 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”

Een werkploeg van Infrascoop is de afgelopen twee weken druk geweest
met de resterende rioleringswerkzaamheden in Wanroij en dit karwei is
bijna afgerond. In de week van 27 t/m 31 augustus worden de
bestratingswerkzaamheden in het huidige werkvak voortgezet en blijft de
bestaande afzetting ongewijzigd.
Aansluitend aan dit werkvak wordt er tot de inrit van Welkoop een
zogenaamde halve baan afzetting’ geplaatst, waarbij het trottoir
eenzijdig is afgesloten. Voetgangers moeten hier oversteken, voor het
overige verkeer blijft de situatie ongewijzigd.
In Ledeacker en Sint-Anthonis heeft Infrascoop in week 35 nog geen
werkzaamheden ingepland. Wel maakt collega-aannemer Spie hier een
begin met de aanleg van glasvezel, zowel langs de N602 als in de
aangrenzende zijstraten.
De asfalteerders van Van Gelder werken volgens planning nog vier
weken ten noorden van Wanroij aan de N602, in het wegvak tussen de
afslag Noordstraat en tankstation De Haan. De verwachting is dat dit
wegvak na vrijdag 21 september weer kan worden opengesteld.
Vanwege de werkzaamheden van Infrascoop en Van Gelder in Wanroij
is de N602 afgesloten voor het doorgaand verkeer. Dit verkeer kan
gebruik maken van de grote omleidingsroute via de Middenpeelweg
(N277).

Informatieavond N602 en buurtpreventie
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Speciaal voor inwoners van Sint Anthonis verzorgen aannemers en leden
van de projectgroep N602 geven op maandag 27 augustus een
informatieavond over de wegreconstructie aan de N602.
Tijdens deze avond, die van 19.00 tot 22.00 uur wordt gehouden in MFA
Oelbroeck, wordt uitleg gegeven over de werkzaamheden aan de N602
die zich dit najaar verplaatsen naar de kern Sint Anthonis. Er worden
werktekeningen getoond van de weg en het groenplan. Tijdens deze
avond wordt ook de voortgang van de aanleg van glasvezel toegelicht.
Het eerste half uur van de bijeenkomst (19.00-19.30 uur) benut de
Dorpsraad Sint Tunnis voor een uitleg over WhatsApp Buurtpreventie. Op
uitnodiging van de dorpsraad geven wijkagenten een uiteenzetting over
deze app, via welke burgers elkaar snel op de hoogte kunnen brengen
van alarmerende situaties.
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Meters maken in Wanroij
Vorige week hadden de mannen van Infrascoop in Wanroij een diepe
geul gegraven in het wegvak van de N602 tussen de afslag
Hoevensestraat en de afslag Beekstraat. Ze hebben niet stil gezeten,
want in die week werd in de geul een nieuw hemelwaterriool aangelegd,
zodat ook hier overtollig regenwater voortaan apart van het
vuilwaterriool wordt afgevoerd.

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:

In week 34 waren medewerkers van de aannemer bezig met het dichten
van de geul (foto), zodat de stratenmakers hier vanaf 27 augustus weer
meters kunnen maken. Uiteraard is het wegvak waar wordt gewerkt
afgesloten voor doorgaand verkeer.

Hay Schattevoet
T. 06 21869585
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Eerste PoP-centrale staat in Wanroij
Met ferme druk op een grote rode knop gaven wethouder Jos
Raemaekers en de 11-jarige scholier Rick Haverkamp donderdag het
startsein voor de plaatsing van het eerste glasvezelverdeelstation
(PoP-huisje) in het Land van Cuijk. De aanwezigen werden verrast
door een ferme knal van een confettikanon en zagen vervolgens het
groene huisje op zijn plek aan de rand van het sportpark neerdalen.
Rick mocht de wethouder assisteren omdat hij op basisschool De
Sprong de totale lengte glasvezel in de gemeente Sint Anthonis (210
km) als beste had benaderd van de 41 leerlingen in groep 8. Rick had
goed opgelet tijdens de presentatie die E-Fiber, exploitant van het
glasvezelnetwerk Land van Cuijk, ’s morgens op school had verzorgd.
..

Wethouder Raemaekers feliciteerde E-Fiber met het realiseren van
het netwerk en het eerste station. Ook de initiatiefnemers en
ambassadeurs van de Coöperatie LVCNet – die in 2015 glasvezel als
bevlogen ‘missionarissen’ verspreidden- kregen de complimenten
van de wethouder. Hij herinnerde de aanwezigen er aan dat Sint
Anthonis als laatste van de vijf gemeenten over de streep werd
getrokken, maar na een inhaalrace nu koploper is met de meeste
aanmeldingen. Directeur Erik Vos van E-Fiber sloot zich daar van harte
bij aan, evenals bestuurslid Frans van Schayik van LVCNet.
Het verdeelstation in Wanroij heet Area-PoP en meet 2,5 x 6 meter.
Vanuit dit station worden 2.000 huishoudens bediend met glasvezel.
De overige adressen in de gemeente Sint Anthonis ontvangen het
signaal vanuit de Area-PoP bij het viaduct aan Den Hoek in Sint
Anthonis. Ook dit station werd donderdag geplaatst. Beide stations
worden straks aangestuurd vanuit de grotere City-PoP (3 x 9 meter),
die in Boxmeer wordt geplaatst.

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

Donderdag 30 augustus
(definitief)
Informatiebijeenkomst N602
voor ondernemers in Wanroij
’t Wapen van Wanroij
Kwikstraat 6
Wanroij
Aanvang: 20.00 uur
Onder het toeziend oog van Erik Vos (rechts), directeur van E-fiber,
geven wethouder Jos Raemaekers en de Wanroijse basisscholier
Rick Haverkamp het startsein voor de plaatsing van het AreaPoPstation in Wanroij.
.
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Open huis met stand N602
. Voor het eerst in de historie van de gemeente Sint Anthonis, worden
tijdens een open dag de deuren wagenwijd opengezet voor de
.
inwoners. Het open huis vindt plaats op zaterdag 22 september van 10.00
tot 14.00 uur. Er is ook een stand met veel informatie over de N602.
Tijdens de open dag kan iedereen in gesprek gaan met de aanwezige
bestuurders en zich over uiteenlopende onderwerpen laten informeren
door de vakambtenaren. Ook gemeenteraadsleden zijn op 22
september aanwezig. Inwoners kunnen met hen speeddaten. Er is ook
een stand waar burgers zich kunnen laten bijpraten over de reconstructie
van de N602. Men kan er terecht voor vragen, opmerkingen en
suggesties.
Belangstellenden kunnen niet alleen binnen het gemeentehuis hun licht
opsteken, maar ook buiten het gebouw. Zo is de brandweer present met
materieel en presentaties en is Rongen Actief van de partij met een
klimmuur. Meer informatie volgt binnenkort op de gemeentelijke website,
in de vaste gemeenterubriek in nieuwsblad De Maas Driehoek en via
andere media.
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