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In de week van 1 tot en met 5 oktober zetten de stratenmakers van
Infrascoop in Wanroij hun werkzaamheden voort in het huidige werkvak.
De volledige afzetting loopt in week 40 vanaf de kruising Beekstraat /
Dorpsstraat tot aan de inrit van de Welkoop, inclusief de afzetting van
kruising Lindenlaan. De kruising Dorpsstraat / Het Paddenpad blijft hierbij
wel opengesteld.
Aanvullend zal de Molenstraat vanaf de kruising Bus tot aan de inrit van
Welkoop worden afgezet, waarbij uitsluitend lokaal bestemmingsverkeer
en verkeer van hulpdiensten toegestaan is. Hierbij wordt het trottoir aan
de zijde Molenstraat 15 tot en met 21 wel volledig afgezet en vernieuwd.
In Ledeacker en Sint-Anthonis heeft Infrascoop in week 40 nog geen
werkzaamheden ingepland. Wel is collega-aannemer Spie hier nog 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 de N602 ten noorden van Wanroij, de weg vanaf Mill tot aan het
kerkplein Wanroij volledig open is voor (bestemmings-)verkeer. Dat neemt
niet weg dat medewerkers van deze aannemer nog werken aan de weg
en weggebruikers wordt gevraagd hier terdege rekening mee te houden.
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De Kabelleggers van Spie zijn na de bouwvak in vrijwel alle kernen van
de gemeente druk bezig met de aanleg van glasvezel. In Ledeacker,
waar vooruitlopend aan de reconstructie van de N602 het snelle internet
wordt aangelegd, schiet het goed op. De stratenmakers van Infrascoop
kunnen hier in oktober aan de slag.
Inwoners die meer willen weten over de aanleg van glasvezel kunnen de
nodige informatie vinden op de website www.iedereenglasvezel.nl. Op
deze website is een overzicht gemaakt van veel gestelde vragen, met
daarbij de antwoorden. Kij onder het kopje ‘Vragen & Contct’. Wie na
het lezen van deze informatie nog met een vraag zit, kan deze stellen via
info@iedereenglasvezel.nl.
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Voorbij de Welkoop richting Sint Anthonis
De stratenmakers van Infrascoop blijven de vaart er goed in houden.
Afgelopen week werd er hard gewerkt aan de nieuwe voetpaden (foto)
en daar zijn ze al voorbij de toegang van de Welkoop.

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:

Na de openstelling van de kruising Beekstraat / Dorpsstraat verschoof de
volledige afzetting medio deze week tot aan de inrit met de Welkoop.
Omdat de helft ven de inrit is afgezet, blijft Welkoop bereikbaar voor
klanten.
Vorig weekend werd ook kruising Dorpsstraat / Het Paddenpad weer
opengesteld. Sindsdien zijn de sportaccommodaties aan Het
Paddenpad weer bereikbaar via de Dorpsstraat.

Hay Schattevoet
T. 06 21869585

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

NIEUWSBRIEF WERKZAAMHEDEN N602

PAGINA 3

.

N602 in Wanroij: dikke voldoende van
het gehandicaptenplatform
Het Platform Gehandicapten Sint Anthonis, PGSA, geeft een dikke
voldoende aan de aanpassingen voor gehandicapten die bij de
reconstructie van de N602 in Wanroij zijn doorgevoerd. Met name
de pragmatische aanpak sprak zeer aan. Dat bleek tijdens de
schouw die een afvaardiging van de PGSA onlangs met
gemeentelijk toezichthouder Hay Schattevoet hield.
Speepunten
Het rolstoel- en rollatorvriendelijk maken van de weg en trottoirs
.. de drie speerpunten van de Werkgroep N602 van de
was één van
Dorpsraad Wanroij tijdens de planvorming. Vermindering van de
geluidsoverlast en veilige fietszones waren de beide andere
.
speerpunten.
Tijdens de schouw, die tijdens een overleg tussen de gemeente en
de werkgroep werd afgesproken, lag de nadruk op het checken
of de uitvoering van de werkzaamheden voldoende recht doet
aan de wensen van de werkgroep. Tijdens de rondgang werd
PGSA vertegenwoordigd door Herman Peters en Martien van
Dommelen.

.

Praktische test
In vergelijking met de oude situatie, met hobbelige stoepen en
schuine inritten met ‘kantelrisico’, zijn de trottoirs nu merendeels
vlak, prima begaanbaar en veilig, zo werd vastgesteld. Volgens
PGSA is er goed gelet op de praktische kant: de haalbaarheid bij
bestaande situaties. Ten opzichte van de oude situatie is er volgens
PGSA in positieve zin veel veranderd. De ‘praktische test’, een rit
met de rolstoel over het gerealiseerde trottoir, gaf goed zicht op
de problematiek op verschillende plekken. De pragmatische
aanpak, waarbij de gebruikerservaring van gehandicapte
weggebruikers voorop moet staan, sprak de schouwers zeer aan.
Suggesties
De vertegenwoordigers van PGSA brachten enkele suggesties voor
verbetering in, die momenteel door de gemeente worden
bekeken. Op enkele locaties wordt gekeken of de schuinte van
inritten nog kan worden afgevlakt. Een andere wens van PGSA is
een lichte ophoging van de waterloop (hoek DorpsstraatHoevensestraat),
zodat
de
knik
minder
wordt.
De
oversteekplaatsen ter hoogte van het kerkplein en Het Paddenpad
(weg naar sporthal) zijn rolstoelvriendelijk. Deze worden voorzien
van een bedieningsknop, die ook bereikbaar is voor rolstoelers.
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Uitslag Kenniskwizz N602
De Kenniskwizz N602, die bezoekers van de open dag van de
gemeente Sint Anthonis vorige week zaterdag kregen
voorgeschoteld, bleek meer dan pittig. Hoewel enkele tientallen
deelnemers een poging deden de zes vragen goed te
beantwoorden, was niemand foutloos. Toch waren er drie mensen
die het bovengemiddeld deden. Zij ontvingen afgelopen week een
smakelijk pakket met streekproducten, geschonken door de
gemeente Sint Anthonis. Dit waren Henriëtte Sterken uit
Stevensbeek, Harry van de Wetering uit Sint Anthonis (foto) en
Monique Bongers uit Boxmeer. Nogmaals de felicitaties en geniet
van de producten.
Correcte antwoorden
Voor iedereen die een poging heeft gedaan de Kenniskwizz N602
correct te beantwoorden, hier de juiste antwoorden. De N602 is 9,3
km lang, waarvan 8,0 km in de gemeente Sint Anthonis ligt. De
stratenmakers van Infrascoop leggen 1.200.000 klinkers in Wanroij,
Ledeacker en Sint Anthonis. De lantaarnpaalverkiezing werd
gehouden in Ledeacker. Op circa 6 km van de N602 kwam 9.000 ton
nieuw asfalt, ofwel 362 vrachtwagens. De meeste nieuwe parkjes
langs de weg worden ingericht in Sint Anthonis. En van de ruim 1000
km glasvezel die in het Land van Cuijk wordt gelegd, komt 210 km in
Sint Anthonis (21%).

.

Harry van de Wetering, een van de drie winnaars van het pakket
Streekproducten.
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