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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”

Van maandag 22 tot en met vrijdag 26 oktober vervolgen de
stratenmakers van Infrascoop hun werkzaamheden aan de N602 in het
huidige werkvak in Wanroij. Verkeer vanuit Wanroij kan doorrijden tot de
kruising Molenstraat/Lindenlaan. Verderop in de Molenstraat wordt
uitsluitend lokaal bestemmingsverkeer en verkeer van hulpdiensten
toegestaan tot aan de volledige afzetting.
Vanuit de richting Ledeacker is de Molenstraat ter hoogte van de
komgrens Wanroij volledig dicht, inclusief de kruising van de Molenstraat
met Bus. Ook ter hoogte van deze kruising worden komende week
reconstructiewerkzaamheden uitgevoerd.
Zoals reeds eerder werd gecommuniceerd worden de werkzaamheden
aan de N602 in Ledeacker in week 45 hervat. Nadere inlichtingen
aangaande deze werkzaamheden volgen komende week. In
Ledeacker is collega-aannemer Spie intussen klaar met de aanleg van
glasvezel langs het traject van de N602. Dit vormt dus geen belemmering
mee als Infrascoop in Ledeacker aan de slag gaat.
Zoals bekend is de N602 vanaf Mill tot aan het kerkplein Wanroij volledig
open voor (bestemmings-)verkeer. Aannemer Van Gelder, die hier tot
voor kort bezig was met afrondende werkzaamheden, is hier intussen
klaar.
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In verband met de reconstructie van de kruising Molenstraat met Bus is
de N602 op dit punt volledig afgesloten voor het doorgaande verkeer.
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Stratenmakers bereiken Wanroij-zuid
Aanspreekpunt tijdens
de uitvoering van de
reconstructie N602
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:

Langzaam maar zeker naderen de stratenmakers van Infrascoop in
Wanroij-zuid (bedrijvenpark Molenveld) het punt waar de
klinkerbestrating van de N602 overgaat in het nieuwe asfalt. Tot het
zover is moet eerst de kruising Molenstraat en Bus worden
gereconstrueerd. Dat betekent dat zowel de rijbaan, de fietspaden en
trottoirs volledig op de schop gaan, zoals duidelijk op de weg is
aangegeven (sloop). Dat geldt evenzeer voor het aansluitende stuk
weg richting de Bus. Om de veiligheid van de werkers te kunnen
garanderen is de kruising Molenstraat met Bus tijdens de
werkzaamheden niet toegankelijk.

Hay Schattevoet
T. 06 21869585

Bij de reconstructie van de kruising Molenstraat met Bus worden naast
de rijweg ook de oude fietspaden volledig vernieuwd.
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Nieuwe ledlampen in de Molenstraat
Een van de wensen die de werkgroep Wanroij in het voortraject
van de reconstructie van de N602 heeft ingebracht, is een
vervanging van alle straatverlichting door nieuwe ledverlichting.
Nadat begin september de nieuwe lichtmasten werden geplaatst
in de Dorpsstraat, werden vorige week ook op een volgend deel
van het traject nieuwe lichtmasten geplaatst. Hier zijn
medewerkers van de onderaannemer vanuit een hoogwerker
bezig met het bevestigen van armaturen aan de masten ter
hoogte van bedrijvenpark Molenveld.

.

Nieuwe armaturen worden bevestigd aan de lichtmasten in de
Molenstraat.
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