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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”

De laatste rioleringswerkzaamheden in Wanroij zijn afgerond en nu kan
de werkploeg van Infrascoop zich hier volledig concentreren op het
bestratingswerk. In de week van 3 tot en met 7 september worden de
werkzaamheden in het huidige werkvak voortgezet. Hierbij blijft de
huidige volledige afzetting, welke loopt van Dorpsstraat 18 tot 26,
ongewijzigd. Voor doorgaand verkeer is de N602 hier afgesloten.
Aanvullend wordt de huidige ‘halve baan afzetting’ verplaatst vanaf de
inrit ter hoogte van de Welkoop tot Molenstraat 14. Hierbij is het trottoir
eenzijdig afgesloten en voetgangers moeten oversteken. Voor het
overige verkeer blijft de situatie hier ongewijzigd. Net als in de
voorgaande weken blijven de verbindingen Beekstraat – Paddenpad
bereikbaar voor verkeer vanuit Ledeacker.
In Ledeacker en Sint-Anthonis heeft Infrascoop in week 36 nog geen
werkzaamheden ingepland. Wel is collega-aannemer Spie hier
begonnen met de aanleg van glasvezel, zowel langs de N602 als in de
aangrenzende zijstraten.
De asfalteerders van Van Gelder werken volgens planning nog drie
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. Verder
worden de bushaltes langs de N602 herbestraat en gaat Van Gelder aan
de slag met het plaatsen van straatverlichting.
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
Tijdens
(N277).de eerste open dag die de gemeente Sint Anthonis op zaterdag
22 september organiseert, pakt de projectorganisatie van de N602 stevig
uit. Er wordt een zeer uitgebreide informatiestand ingericht, waar
inwoners en andere belangstellenden zich kunnen laten bijpraten over
het project.
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In de stand, die wordt bemand door een team rond gemeentelijk
projectleider Patrick Buijs, wordt tekst en uitleg gegeven over het
bestratingswerk, de aanleg van nieuw hemelwaterriool, asfaltering en de
aanleg van glasvezel.
De bezoeker kan in de stand ook terecht voor een toelichting over het
doel van de aanleg van het hemelwaterriool, terwijl op een
stroomschema is te zien wanneer de verschillende onderdelen in de
dorpen Wanroij, Ledeacker en Sint Anthonis worden uitgevoerd.

De gemeentelijke open dag is op zaterdag 22 september van 10.00 tot
14.00 uur
vindtINFOPAGINA:
plaats in het gemeentehuis
aan de Brink in Sint Anthonis.
KIJK VOOR MEER INFORMATIE
OPen
ONZE
WWW.SINTANTHONIS.NL
Meer informatie is te vinden op de gemeentelijke website
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Alleen ‘Brinkstraat’ wordt nu aangepakt
Tijdens de informatieavond in Sint Anthonis bleek dat sommige
aanwezigen de verwachting hadden dat een reconstructie van de
Brinkomgeving deel uitmaakt van de reconstructie van de N602. Dit is een
misverstand, want alleen de ‘Brinkstraat’ wordt aangepakt. Het betreft
de ‘hobbelige weg’ met natuursteenverharding die voor het
gemeentehuis langs de Breestraat met de Lepelstraat verbindt. Deze
krijgt bij de aanpassing een meer begaanbare klinkerbestrating.

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:

Onder inwoners van Sint Tunnis leeft al jaren de wens om het gebied rond
de Brink een facelift te geven. Ook bij de gemeente zelf wordt hierover
gedacht. Om de herinrichting van de Brinkomgeving actief op te
pakken, wil de dorpsraad op een passend moment een werkgroep in het
leven roepen. Als er uit dit initiatief een nieuw inrichtingsplan voortkomt,
zal het nog een traject moeten afleggen door de gemeentelijke politiek.

Hay Schattevoet
T. 06 21869585

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP ONZE INFOPAGINA: WWW.SINTANTHONIS.NL
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N602-avond Sint Anthonis drukbezocht
De informatieavond over de N602 die de gemeente Sint Anthonis
op 27 augustus in samenwerking met de plaatselijke werkgroep in
Sint Anthonis organiseerde, lokte maar liefst 160 belangstellenden
naar MFA Oelbroeck. Tijdens de avond kregen de aanwezigen te
horen dat de werkzaamheden in Sint Anthonis direct na de
jaarwisseling beginnen en tot het begin van de bouwvak 2019
duren.

..

In zijn openingswoord sprak wethouder Huub Bellemakers, die de
reconstructie van de N602 in zijn portefeuille heeft, zijn blijdschap uit
over de grote opkomst. Dat deed ook gemeentelijk projectleider
Patrick Buijs, die duidelijk maakte waarom de gemeente en
aannemer Infrascoop de planning hebben moeten bijstellen, met
name door de aanvullende wens om ruim 1200 meter nieuwe
hemelwaterafvoer aan te leggen in Wanroij, Ledeacker en Sint
Anthonis.

AGENDA
Zaterdag 22 september
Open dag van de gemeente
Sint Anthonis. Met o.a. een
stand reconstructie N602.

De vragen van de bezoekers spitsten zich met name toe tot de
aanleg van het hemelwaterriool, de informatievoorziening over de
aanleg van glasvezel en de omleidingen die in de periode januarijuli 2019 zullen worden ingesteld voor het verkeer dat in of bij Sint
Anthonis moet zijn. De details van deze lokale omleidingen worden
de komende tijd nader uitgewerkt, zo liet projectleider Marijn Lind
van Infrascoop weten.

Gemeentehuis Sint Anthonis
Brink 3
Sint Anthonis
Van 10.00 tot 14.00 uur
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Groenplan trekt veel aandacht
Net als bij de eerdere informatieavonden in Wanroij en Ledeacker
. viel ook op 27 augustus de grote belangstelling voor het plaatselijke
groenplan in het oog. Tijdens de pauze en na afloop van de
vragenronde op de informatieavond had Bart Huckriede,
gemeentelijk ambtenaar groen, niet over aandacht te klagen.
Veel aanwezigen bogen zich over drie grote tekeningen met het
ontwerp van de parkjes, groenstroken en aanplant langs de route
van de N602. Bij de uitwerking van het plan heeft Huckriede
nadrukkelijk rekening gehouden met de wensen vanuit de
werkgroep N602 in Sint Anthonis.
De aanplant kan pas plaatsvinden als de reconstructie van de weg
is afgerond. Nu bekend is dat de bestratings- en
rioolwerkzaamheden in Sint Anthonis in de periode januari-juli 2019
plaatsvinden, ligt het voor de hand dat de groenaanplant in het
najaar van 2019 zal gebeuren.

Meer weten over glasvezel?
.
Als het goed is, is de afgelopen tijd op elk adres in de gemeente Sint
Anthonis een informatiekrant over de aanleg van glasvezel op de
deurmat gevallen. In deze ‘bouwkrant’ geeft E-Fiber, de exploitant
van glasvezel in het Land van Cuijk, veel informatie over het
schouwen, de graafwerkzaamheden, huisaansluitingen en de
oplevering in de gemeente, die in mei 2019 is voorzien. De
werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Spie. In de
krant geeft E-Fiber ook een overzicht van de providers en hun
tarieven.
Inwoners die meer willen weten over de aanleg van glasvezel
kunnen de nodige informatie vinden op de website van E-Fiber
(www.e-fiber.nl).
Wie met een vraag zit kan die per e-mail stellen aan E-Fiber (info@efiber.nl) of bij Spie (landvancuijk@mijnglasvezelaansluiting.nl).
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