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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 stratenmakers van Infrascoop zetten hun werkzaamheden in de week
van 10 tot en met 14 september voort in het huidige werkvak aan de
zuidkant van Wanroij. De huidige volledige afzetting van Dorpsstraat 18
tot 26 blijft ongewijzigd. Hierdoor is de N602 voor doorgaand verkeer in
Wanroij afgesloten.
Aanvullend wordt de ‘halve baan afzetting’ verplaatst naar de zijde
Molenstraat 1 tot en met 7. Hierbij is het trottoir eenzijdig afgesloten en
voetgangers moeten oversteken. Tevens is hierin de Lindenlaan vanaf de
Molenstraat afgesloten. De verbinding Beekstraat – Het Paddenpad,
welke de N602 kruist, blijft wel bereikbaar voor verkeer vanuit Ledeacker.
In Ledeacker en Sint-Anthonis heeft Infrascoop in week 37 nog geen
werkzaamheden ingepland. Wel is collega-aannemer Spie volop bezig
met de aanleg van glasvezel, zowel langs de N602 als in de
aangrenzende zijstraten.
De asfalteerders van Van Gelder werken volgens planning nog twee
weken ten noorden van Wanroij aan de N602, in het wegvak tussen de
afslag Noordstraat en tankstation De Haan. Tot en met week 38 is dit
wegvak is afgesloten. Ook na week 38 staan er voor Van Gelder
werkzaamheden gepland. Door toepassing van verkeersmaatregelen is
de volledige rijbaan daarbij niet afgesloten.

Open huis met infostand N602
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Tijdens de eerste open dag die de gemeente Sint Anthonis op zaterdag
22 september organiseert, pakt de projectorganisatie van de N602 stevig
uit. In een 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 en vindt plaats in het gemeentehuis aan de Brink in Sint Anthonis.
Meer informatie is te vinden op de gemeentelijke website
www.sintanthonis.nl.
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Weg halfopen ter hoogte van Welkoop
Medewerkers van Infrascoop werken sinds het einde van de bouwvak in
Wanroij vanaf de Hoevensestraat in zuidelijke richting aan de N602. Het
hemelwaterriool ligt er volledig in en dat betekent dat het werk zich
concentreert op de aanleg van de nieuwe bestrating.

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:

Om inwoners en bezoekers van Wanroij zoveel mogelijk tegemoet te
komen werkt Infrascoop met een zogenaamde halfopen weg. Eerst werd
aan de zijde van de Welkoop gewerkt aan het trottoir, vervolgens aan
de overkant (zijde snackbar ’t Hapje). In het eerste geval was de weghelft
langs ’t Hapje open (foto), vervolgens de weghelft aan de zijde Welkoop.
Nadat aan beide zijden de banden van de trottoirs zijn gesteld, kunnen
de stratenmakers hier verder met het beklinkeren van de rijbaan. Dankzij
deze aanpak zijn ook sporthal De Hoepel en andere
sportaccommodaties aan het Paddenpad bereikbaar.

Hay Schattevoet
T. 06 21869585
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Spie pakt zijstraten mee in Ledeacker
Na de bouwvak zijn de kabelleggers van Spie in de dorpen van de
gemeente Sint Anthonis bezig met de aanleg van glasvezel.
Werkploegen zijn ook gesignaleerd in Sint Anthonis, Wanroij en
Ledeacker. In Ledeacker wil Spie de kabel er overal in hebben
liggen, voordat de stratenmakers van Infrascoop hier gaan
beginnen.

..

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. Hier zijn
medewerkers bezig aan de Vrijstraat, welke Ledeacker met
Rijkevoort verbindt.

AGENDA
Zaterdag 22 september
Open dag van de gemeente
Sint Anthonis. Met o.a. een
stand reconstructie N602.
Inwoners van Ledeacker, maar ook van de andere kernen in de
gemeente, die meer willen weten over de aanleg van glasvezel
kunnen de nodige informatie vinden op de website van E-Fiber
(www.e-fiber.nl).

Gemeentehuis Sint Anthonis
Brink 3
Sint Anthonis
Van 10.00 tot 14.00 uur

Wie met een vraag zit kan die per e-mail stellen aan E-Fiber
(info@e-fiber.nl) of kan dit doen bij aannemer Spie
(landvancuijk@mijnglasvezelaansluiting.nl).
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Herbestrating van bushaltes
Aannemer Van Gelder, die klaar is met het aanbrengen van asfalt
op twee wegvakken van de N602, is na de bouwvak gestart met
een aantal bijkomende werkzaamheden langs de weg, zoals het
voetpad, de aansluiting met opritten en plaatsen van lichtmasten.
Een ander karwei is het herbestraten en opnieuw inrichten van de
bushaltes van de buurtbussen op de lijnen 292 en 692 van Arriva.
De lijn 292 (‘Maasziekenhuisroute’) heeft totaal 40 haltes, waarvan
12 langs de N602. De lijn 692 (Wilbertoord-treinstation Boxmeer) heeft
over de hele route 25 haltes. Hiervan bevinden zich er 11 langs de
N602, welke overigens de zelfde locaties zijn als de haltes van de lijn
292.
Hier is een werkploeg bezig met het beklinkeren van de bushalte
Hulsbeek (foto), één van de twee haltes van de buurtschap
Rijkevoort-De Walsert. Ook de haltes in Wanroij en die langs het
traject Wanroij-Ledeacker worden nu aangepakt. In Ledeacker en
Sint Anthonis gebeurt dit later. Hier worden de bushaltes hersteld
nadat de stratenmakers van collega-aannemer Infrascoop hier de
weg en voetpaden opnieuw hebben beklinkerd.

Stukje weg gaat komende week open
Samen met aannemer Van Gelder stellen de Dorpsraad en de
werkgroep N602 in Wanroij vast dat er het nodige sluipverkeer
passeert via het korte traject Noordstraat-Schoolstraat. Sommige
automobilisten zetten de dranghekken brutaalweg opzij, wat
gevaarlijke situatie voor de werkers van Van Gelder en andere
weggebruikers veroorzaakt. Tijdens de informatieavond voor
ondernemers in Wanroij is de vraag aan de aannemer voorgelegd
om dit stukje weg open te stellen.
Namens Van Gelder stelde bedrijfsleider Ruud van de Pol dat er nog
werkzaamheden aan het wegvak moeten worden verricht, met
name het aanbrengen van een coating. Voor een goede hechting
moet het niet regenen en moet het wegdek vooraf worden
schoongemaakt. Door de weersomstandigheden van afgelopen
week is het wegvak nog niet open. Wel streeft Van Gelder er naar
om dit karwei zo snel mogelijk te klaren. De verwachting is dan ook
dat het stukje weg Noordstraat-Schoolstraat in de loop van week 37
weer kan worden opengesteld.
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In Wanroij begint het aftellen
Tijdens de informatieavond voor inwoners van Sint Anthonis en de
avond voor ondernemers in Wanroij presenteerde projectleider
Patrick Buijs de bijgestelde planning van de werkzaamheden in
respectievelijk Wanroij, Ledeacker en Sint Anthonis. Met name door
de aanleg van hemelwaterriool is de oorspronkelijke planning
bijgesteld: de looptijd in alle dorpen is langer met als gevolg dat ook
de totale duur van het project is verlengd.
In
Wanroij
begint
het
aftellen.
Afgezien
van
allerlei
correctiewerkzaamheden, welke zich altijd voordoen bij
grootschalige projecten als de reconstructie van de N602, verwacht
aannemer Infrascoop dat het straatwerk in Wanroij in week 44 of 45
kan worden opgeleverd (eind oktober-begin november).
Collega-aannemer Van Gelder, werkt verder aan het wegvak ten
noorden van Wanroij (kern dorp tot tankstation De Haan). Hierdoor
blijft dit wegvak tot en met week 38 afgesloten. Ook na week 38
heeft Van Gelder werkzaamheden gepland. Door het nemen van
verkeersmaatregelen is de volledige rijbaan dan niet meer
afgesloten.
In een van de volgende edities van de Nieuwsbrief zal de
projectorganisatie in samenspraak met de aannemers van de
reconstructie N602 melden wanneer de werkzaamheden in Wanroij
worden afgerond en wanneer de werkzaamheden in Ledeacker
beginnen.

KIJK VOOR MEER INFORMATIE OP ONZE INFOPAGINA: WWW.SINTANTHONIS.NL

PAGINA 5

