NU M M E R 9

Nieuwsbrief

vrijdag 14 september 2018

Werkzaamheden in week 38
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In de week van 17 tot en met 21 september vervolgen de stratenmakers
van Infrascoop hun werkzaamheden in het huidige werkvak, waarbij de
huidige volledige afzetting iets opschuift. De volledige afzetting loopt
volgende week vanaf de kruising Dorpsstraat / Kwikstraat tot de kruising
Molenstraat / Lindenlaan. Hierbij is ook de kruising Beekstraat / Het
Paddenpad afgesloten, met uitzondering van de nood-/ hulpdiensten
die in Het Paddenpad moeten zijn. Aanvullend wordt de ‘halve baan
afzetting’ vanaf 17 september verplaatst naar Molenstraat 7 tot en met
15. Zoals bekend is hierbij het trottoir eenzijdig afgesloten en voetgangers
moeten oversteken.

Aanmelding nieuwsbrief

De kruising Molenstraat / Lindenlaan blijft wel bereikbaar voor verkeer
vanuit Ledeacker.

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

In Ledeacker en Sint-Anthonis heeft Infrascoop in week 38 nog geen
werkzaamheden ingepland. Wel is collega-aannemer Spie hier volop
bezig met de aanleg van glasvezel, zowel langs de N602 als in de
aangrenzende zijstraten.

nieuwsbrief@n602.nl
Ter bevestiging verzoeken wij u aan te
geven “Aanmelding nieuwsbrief N602”
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De asfalteerders van Van Gelder werken volgens planning nog een week
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. Wel is deze week het wegvak tussen Noordstraat en
Schoolstraat opengesteld voor het verkeer. Ook na week 38 staan er voor
Van Gelder werkzaamheden gepland. Door toepassing van
verkeersmaatregelen is de volledige rijbaan daarbij niet afgesloten.

Kort wegvak open: knelpunt opgelost
Aannemer Van Gelder heeft woord gehouden. Door voortvarend te werk
te gaan werd deze week het wegvak Noordstraat-Schoolstraat zodanig
ingericht, dat het kon worden opengesteld voor het snelverkeer. Hiermee
is het probleem van sluipverkeer op dit wegvak uit de wereld.
Automobilisten en agrarisch verkeer wordt wel gevraagd met gepaste
snelheid te passeren, want er vinden ook nu nog werkzaamheden plaats
aan de weg, de trottoirs en de inritten van woningen en bedrijven aan
de route. Het verkeer wordt verzocht de aanwijzingen op te volgen.
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Stratenmakers ter hoogte van Beekstraat
Nu het hemelwaterriool er in Wanroij volledig inligt, kunnen de
stratenmakers meters maken. De werkploeg die over de volle breedte
werkt is intussen gevorderd tot de Beekstraat. Uiteraard is het wegvak
tussen de Hoevensestraat en Beekstraat volledig afgesloten. Het chinees
restaurant Ho-Wah, gelegen aan dit wegvak, is bereikbaar via de
Kwikstraat.

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:

Sinds de bouwvak werkt aannemer Infrascoop hier met een
zogenaamde ‘halfopen’ weg. Bij deze aanpak wordt eerst aan de ene
zijde van de weg gewerkt, terwijl de andere helft is afgezet, en vervolgens
gebeurt dat aan de overzijde. Het wegvak waarin wordt gewerkt schuift
steeds verder op in zuidelijke richting (Sint Anthonis). Details over de
bereikbaarheid zijn te vinden in de rubriek werkzaamheden week 38 (zie
boven).

Hay Schattevoet
T. 06 21869585
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Nieuwe bushaltes en straatverlichting
Aannemer Van Gelder vervolgt de bijkomende werkzaamheden
langs de weg, zoals het voetpad, de aansluiting met opritten en
het plaatsen van lichtmasten. Een rit van Ledeacker naar Wanroij
laat zien dat op meerdere plaatsen wordt gewerkt aan het
volledig opnieuw inrichten van de bushaltes de buurtbuslijnen 292
en 692 van Arriva. Dat gebeurt ook aan de andere kant van
Wanroij (richting Mill), zoals hier bij de halte Millseweg. In Ledeacker
en Sint Anthonis vindt de reconstructie van de bushaltes later
plaats. Deze worden pas hersteld nadat de stratenmakers van
collega-aannemer Infrascoop hier de weg en voetpaden opnieuw
hebben beklinkerd.
..

.

Nu de bestratingswerkzaamheden in Wanroij al in zuidelijke richting
zijn gevorderd tot de Beekstraat, kan het gedeelte van de weg
verder worden ‘aangekleed’. Verkeersborden zijn eerder al
geplaatst en nu komt er langzaam ook licht in de duisternis.
Namens aannemer Van Gelders was een werkploeg van specialist
Konings verlichtingstechniek druk met het plaatsen van nieuwe
lichtmasten langs de Dorpsstraat in de kern van Wanroij. Uiteraard
gebeurt dit nu en later ook op andere wegvakken van de N602.

AGENDA
Zaterdag 22 september
Open dag van de gemeente
Sint Anthonis. Met o.a. een
stand reconstructie N602.
Gemeentehuis Sint Anthonis
Brink 3
Sint Anthonis
Van 10.00 tot 14.00 uur

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

PAGINA 4

NIEUWSBRIEF WERKZAAMHEDEN N602

Stukgereden wegkanten en bermen
Omdat de N602 lange tijd op slot zit, hebben inwoners van Wanroij
en passanten veelvuldig gebruik gemaakt van buitenwegen die van
en naar het dorp leiden. Deze ‘sluipwegen’ zijn en worden benut om
binnendoor naar de A73, richting Mill en naar de Middenpeelweg te
rijden. Ook het agrarisch verkeer maakt meer gebruik van deze
wegen.
Een gevolg van de extra verkeersbewegingen, zeker bij
passagebewegingen, is dat wegkanten en bermen worden
stukgereden (foto). Het probleem is bij de projectorganisatie
aangekaart door de werkgroep N602 van de Dorpsraad Wanroij.
Nadat het project in Wanroij is afgerond zal een inspectie van de
gebruikte sluiproutes plaatsvinden en volgt een inventarisatie van de
schade en zal een herstelplan worden opgesteld.

.

Alles over de N602 op de open dag
Tijdens 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.
In de stand, die wordt bemand door gemeentelijk projectleider
Patrick Buijs, toezichthouder Hay Schattevoet en Henny Lenkens
(communicatie N602), 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 wat de stand van zaken is met betrekking
tot de verschillende onderdelen.
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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Opgeruimd plein na opschoonbeurt
Samen met het kerkplein werd het schoolplein in Ledeacker al voor
de bouwvak totaal opnieuw ingericht. Omdat de beplanting later
komt, bepaalde het onkruid tijdens de zomer het beeld van het
plein. Dat is deze week voorlopig een halt toegeroepen, want
medewerkers van de IBN hebben het plein keurig opgeschoond. Het
is een visitekaartje voor het Dorpshuus en voor de bedrijven die in de
voormalige school zijn gevestigd. Bovendien is nu zichtbaar hoe fraai
de gekoppelde Ledeackers pleinen er straks uit zullen zien.
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