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Net als in de afgelopen week zijn de medewerkers van Infrascoop ook
van maandag 29 oktober tot en met vrijdag 2 november in Wanroij aan
de N602 aan het werk tussen de afslag Lindenlaan en de komgrens in de
Molenstraat.
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. Ter hoogte van deze kruising worden ook in
week 44 reconstructiewerkzaamheden uitgevoerd.
In Ledeacker zijn in het voorjaar en in de zomer werkzaamheden
uitgevoerd aan de pleinen en nieuwe parkeervakken ingericht in de
beide zijtakken naar Stippent. Momenteel wordt er druk gewerkt aan de
planning van de herbestrating van de N602 in Ledeacker (Dorpsstaat),
inclusief de aanleg van nieuwe hemelwaterafvoer. Informatie over deze
werkzaamheden volgt binnenkort.
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geven “Aanmelding nieuwsbrief N602”
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De voorbereidingen voor de reconstructie van de N602 in Ledeacker zijn
in volle gang. De oorspronkelijke planning wordt aangepast, omdat in het
kerkdorp liefst 615 meter hemelwaterriool moet worden aangelegd. De
aannemer begint straks op de rand van de bebouwde kom ter hoogte
van de Hoenderstraat (foto) en werkt dan in praktische werkvakken
richting het eindpunt bij de turborotonde in Sint Anthonis.
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Straatverlichting tot Ledeacker geplaatst
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:

Afgezien van de kernen Ledeacker en Sint Anthonis, waar de
reconstructie van de N602 nog moet beginnen, zijn op het overige deel
van het traject van deze doorgaande weg nieuwe straatlampen
geplaatst. Vanaf begin september tot vorige week zijn er vanaf de grens
met de gemeente Mill en Sint Hubert (tankstation De Haan) tot aan het
begin van de bebouwde kom van Ledeacker 142 masten met ledarmaturen gezet. Binnen de bebouwde kom van Wanroij staan ze om
de 30 tot 40 meter, buiten de bebouwde kom is de onderlinge afstand
50 meter. De masten buiten de bebouwde kom zijn overigens andere
dan die binnen de bebouwde kom. Daarnaast zijn er op het kerkplein in
Wanroij weer andere typen lantaarns geplaatst.

Hay Schattevoet
T. 06 21869585

In september werden in Wanroij nieuwe lichtmasten geplaatst. Intussen
is dat ook ten noorden en zuiden van het dorp gebeurd.
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