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mailadres:

nieuwsbrief@n602.nl
Ter bevestiging verzoeken wij u aan te
geven “Aanmelding nieuwsbrief N602”

Ook in de week van 8 tot en met 12 oktober werken de stratenmakers
van Infrascoop in Wanroij in het huidige werkvak. De kruising
Molenstraat/Lindenlaan is weer in gebruik en de volledige afzetting loopt
volgende week vanaf de inrit Welkoop tot aan de kruising
Molenstraat/Bus.
Vanaf
de
kruising
Molenstraat/Bus
wordt
uitsluitend
lokaal
bestemmingsverkeer en verkeer van hulpdiensten toegestaan. Tot aan
de daadwerkelijke werkzaamheden is toegang op het bouwterrein niet
mogelijk in het werkvak richting de Welkoop. Binnen de afzetting wordt
het trottoir aan de zijde Molenstraat 22 tot en met 28 wel volledig afgezet
en vernieuwd.
In Ledeacker en Sint-Anthonis heeft Infrascoop in week 41 nog geen
werkzaamheden ingepland. Wel is collega-aannemer Spie hier op enkele
locaties bezig met de aanleg van glasvezel, zowel langs de N602 als in
de aangrenzende zijstraten.
Zoals bekend is de N602 vanaf Mill tot aan het kerkplein Wanroij volledig
open voor (bestemmings-)verkeer. Dat neemt niet weg dat medewerkers
van aannemer Van Gelder nog werken aan de weg en weggebruikers
wordt gevraagd hier terdege rekening mee te houden.
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Vanaf Mill tot aan het centrum van Wanroij is de N602 volledig open voor
(bestemmings-)verkeer. Weggebruikers wordt wel gevraagd rekening te
houden met wegwerkers.
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Toezichthouder aanleg glasvezel
Aanspreekpunt tijdens
de uitvoering van de
reconstructie N602

Naast Hay Schattevoet, die namens de gemeente toezichthouder is bij
de reconstructie van de N602, heeft de gemeente Sint Anthonis ook een
toezichthouder voor de aanleg van het glasvezelnetwerk aangesteld.
Dat is Hans Kessels (62), medewerker van Ducot Engineering & Advie, die
de werkzaamheden van aannemer Spie in deze gemeente controleert.
Hij omschrijft zijn werk als kwaliteitscontrole.

Heeft u vragen over de uitvoering
van het project reconstructie N602,
stuur dan een e-mail naar
vragen@n602.nl.
U ontvangt dan zo snel als mogelijk
een reactie. Voor dringende
vragen kunt u contact opnemen
met onze gemeentelijke
toezichthouder:

“Ik volg zowel de aanleg van glasvezel op openbaar terrein, als op
particulier terrein”, zegt Hans. Dat laatste betreft tuinen en bestrating bij
particuliere woningen. Vragen, opmerkingen en klachten speelt hij door
naar Spie, die deze moet oplossen. Dit loopt overigens wel via de E-fiber,
de exploitant van het glasvezelnetwerk in het Land van Cuijk.

.

Hay Schattevoet
T. 06 21869585

Inwoners van de gemeente, ook aanwonenden en ondernemers langs
de N602, kunnen hun vraag, opmerking of klacht inbrengen bij het
speciale E-mailadres van E-fiber, info@iedereenglasvezel.nl. Overigens
geeft de website www.iedereenglasvezel.nl een overzicht van veel
gestelde vragen, met daarbij de antwoorden. Kijk onder het kopje
‘Vragen & Contact’.
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Veel meters riolering in Ledeacker
.
Nu de werkzaamheden in Wanroij steeds meer naar het moment
van afronding gaan, treffen de projectorganisatie en aannemer
Infrascoop voorbereidingen voor de start van de werkzaamheden
in Ledeacker. In de reguliere bouwvergaderingen wordt de grove
planning voor Ledeacker in feite met de dag verder verfijnd.
Bekend is dat in Ledeacker van noord naar zuid wordt gewerkt, dus
vanaf de zijde Wanroij in de richting Sint Anthonis. Er wordt in één lijn
gewerkt vanaf de afslag Hoenderstraat tot aan de afslag
Ledeackersestraat (restaurant Oele Tôns), waar de werkzaamheden
naadloos worden doorgetrokken voor Sint Anthonis. Het werk gaat
daarbij als een ‘slang’ van begin naar eind.
Op een groot deel van het traject van de N602 in Ledeacker, om
precies te zijn 500 meter, is de aanleg van nieuw hemelwaterriool
voorzien. Daarnaast worden ook de noordelijke en zuidelijke ingang
van de Stippent respectievelijk 50 en 65 meter nieuw
hemelwaterriool aangelegd. Na de aanleg van het riool vindt de
herbestrating van de weg plaats. Tijdens de werkzaamheden
worden omleidingsroutes ingesteld.
.

.
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