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In de week van 24 tot en met 28 september vervolgen de stratenmakers
van Infrascoop in Wanroij hun werkzaamheden in het huidige werkvak.
De volledige afzetting loopt begin volgende week vanaf de kruising
Beekstraat / Dorpsstraat tot aan kruising Molenstraat / Lindenlaan. Medio
volgende week zal de afzetting doorschuiven tot aan de inrit met de
Welkoop. Dit gebeurt na openstelling van de kruising Dorpsstraat /
Beekstraat.
De kruising Dorpsstraat / Het Paddenpad wordt in het weekend weer
opengesteld, zodat de sportaccommodaties aan Het Paddenpad vanaf
vrijdagmiddag 21 september weer bereikbaar zijn via de Dorpsstraat.
Aanvullend wordt de halve baan afzetting’ verplaatst naar de
Molenstraat 14 t/m 22, hierbij is het trottoir eenzijdig afgesloten en
voetgangers moeten oversteken.
In Ledeacker en Sint-Anthonis heeft Infrascoop in week 39 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.
Aannemer Van Gelder is intussen zover gevorderd met werkzaamheden
aan het wegvak van de N602 tussen de Noordstraat en de
gemeentegrens bij tankstation De Haan, dat dit wegvak vrijdagmiddag
kon worden opengesteld. De doorgaande route vanuit Mill richting
Wanroij is nu open voor (bestemmings-)verkeer. Dat neemt niet weg dat
medewerkers van deze aannemer hier nog werken (zie artikel onder).
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Sinds vrijdagmiddag is het centrum van Wanroij weer volledig bereikbaar
vanaf de richting Mill. Toen konden medewerkers van Van Gelder de
schrikhekken op de N602 aan de noordzijde van het dorp verwijderen.
Vanuit de richting Mill is de weg nu open tot het kerkplein in Wanroij. Het
tankstation De Haan is vanaf deze zijde van het dorp ongehinderd
bereikbaar.
Ook
komende week staan er voor Van Gelder in Wanroij
werkzaamheden gepland langs de N602. Door toepassing van
verkeersmaatregelen is de volledige rijbaan daarbij niet afgesloten.
Omwille van de veiligheid van de medewerkers, wordt weggebruikers
met klem gevraagd de aangegeven snelheid in acht te nemen.
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Open dag trok 500 tot 600 bezoekers
Een glunderende burgemeester Marleen Sijbers, een opgetogen
animator gemeentesecretaris Piet Wanrooij en zo’n 90 gemeentelijke
ambtenaren en andere standhouders die genoten van de grote
aanloop en het enthousiasme bij de bezoekers. En dat waren er tussen
de 500 en 600, een aantal dat de stoutste verwachtingen overtrof.

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:

‘Geslaagd’, dat was de collectieve conclusie van alle betrokkenen en
bezoekers van het gemeentehuis aan de Brink. Inwoners maakten gretig
gebruik van de unieke kans om een kijkje te nemen achter de schermen,
in de gemeentelijke keuken. De stand van de N602 was ook zeer in trek.
Er was veel beeldmateriaal, een heuse Kenniskwizz N602 en ambtenaren
die de bezoekers te woord stonden over onderwerpen als de bestrating,
de aanleg van het hemelwaterriool, aanpassingen voor gehandicapten
en natuurlijk de omleidingen.

Hay Schattevoet
T. 06 21869585
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Nieuwe directievoerder Romano Bults
“Inhoudelijk wil ik wat de gemeente wil en dat is deze opdracht tot
een succes te maken”, dat zegt Romano Bults, de nieuwe
directievoerder van de reconstructie N602. Romano, die onlangs
voor de klus werd benaderd door gemeentelijk projectleider
Patrick Buijs, omschrijft de aanstelling als “een hele mooie klus en
een super uitdaging”.
De 52-jarige directievoerder draagt een schat aan ervaring mee in
de civiele branche. Sinds 1989 werkte hij als uitvoerder in de wegen waterbouw, daarna op het projectbureau van Heijmans en
sinds drie jaar bij Newae in Veghel, een bureau dat is
..
gespecialiseerd
in civiele techniek en sport. Bij Newae – waar 30
mensen werken - is Romano projectleider en senior-adviseur
realisatie.
Romano weet dat hij in een ‘rijdende trein’ stapt, want de
reconstructie werd in april van dit jaar in gang gezet. “Dit is een
project waar je kort op moet zitten met alle partijen. Dat is wat ik in
elk geval ga doen.” Hij heeft groot respect voor de inwoners van
de dorpen die zich hebben ingespannen om het plan gestalte te
geven. Met hen wil hij in gesprek. “Ik wil openheid, want dit is
natuurlijk wel een bijzonder project door de inbreng van de
mensen.”
De werkzaamheden in Wanroij, die inmiddels in de finale weken zijn
gekomen, wil hij intensief begeleiden. Hij wil dat het karwei in
Wanroij tot een goede afronding komt, voordat hier de weg
helemaal open gaat. De volgende werklocatie waar de
projectleider zich op voorbereid is Ledeacker. Aansluitend aan
Ledeacker volgt Sint Anthonis, dat begin 2019 aan bod komt.

.
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Impressies van de open dag van de gemeente Sint Anthonis
De passage op de eerste
verdieping
van
het
gemeentehuis
was
ingericht met foto-posters
van de werkzaamheden
aan de riolering en het
straatwerk, de asfaltering,
de aanleg van de pleinen
in Wanroij en Ledeacker en
de aanleg van glasvezel
langs het traject van de
N602.
Op
een
stroomschema werd helder
uitgebeeld in welk stadium
de
verschillende
werkzaamheden aan de
N602 zich bevinden.

Bezoekers met specifieke
vragen over de N602
konden
zich
op
de
projectafdeling
laten
bijpraten
door
gemeentelijk projectleider
Patrick Buijs (links) en
toezichthouder
Hay
Schattevoet, die daarvoor
een
stapel
bestektekeningen binnen
handbereik had.

Tientallen
bezoekers
waagden
bij
de
projectafdeling N602 hun
kans door de vragen van
de Kenniskwizz N602 in te
vullen. Soms met kennis
van zaken, nog vaker was
het
een
gokje!
De
deelnemers dingen meer
naar drie pakketten met
streekproducten,
beschikbaar gesteld door
de
gemeente
Sint
Anthonis. In de volgende
nieuwsbrief worden de
drie prijswinnaars bekend
gemaakt.

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

