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Net als in de afgelopen week werkt aannemer Infrascoop ook in de
week van 19 tot en met 23 november in zowel Wanroij als Ledeacker aan
de N602. In Wanroij betreft het afrondende werkzaamheden aan de
kruising Molenstraat-Bus, in Ledeacker is juist een begin gemaakt met de
reconstructie van de Dorpsstraat.
In Wanroij wordt gewerkt tussen de afslag Lindenlaan en de komgrens in
de Molenstraat. Verkeer vanuit Wanroij kan doorrijden tot de kruising
Molenstraat/Lindenlaan. De verkeersmaatregelen blijven ongewijzigd.
Dat wil zeggen dat in de Molenstraat tot aan de volledige afzetting
uitsluitend lokaal bestemmingsverkeer en hulpdiensten worden
toegestaan. Vanuit de richting Ledeacker is de Molenstraat bij de
komgrens Wanroij volledig dicht, inclusief de kruising van de Molenstraat
met Bus.
In Ledeacker wordt gewerkt tussen de afslag Hoenderstraat en afslag
Vrijstraat. In dit wegvak is intussen een deel van de N602 opengebroken
voor de aanleg en afvoer van het nieuwe hemelwaterriool.
De kruising met de Hoenderstraat is dicht, de kruising Vrijstraat is wel open
voor verkeer. Binnen de afzetting kunnen hulpdiensten wel passeren.
Fietsers kunnen ook door het werkvak. De gemeente heeft met de politie
afgestemd dat er wordt gecontroleerd en gehandhaafd op
sluipverkeer.
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In Ledeacker is vorige week een begin gemaakt met de
werkzaamheden. Het wegvak tussen afslag Hoenderstraat en afslag
Vrijstraat is dicht. De gemeente heeft de politie gevraagd een oogje in
het zeil te houden.
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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:

.

Hay Schattevoet
T. 06 21869585
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Eerste glasvezelklanten in Sint
Anthonis sinds vorige week online
Met een eendrachtige druk op de knop activeerde wethouder Jos
Raemaekers van de gemeente Sint Anthonis samen met Erik Vos
van exploitant E-Fiber en Paul van Wanrooij van provider TriNed
donderdag in Cuijk het glasvezelnetwerk Land van Cuijk. Omdat
Sint Anthonis als eerste van de vijf samenwerkende gemeenten
beglaasd is, lichtte deze gemeente op de regioplattegrond fel
paars op tijdens het startmoment.
“Vandaag maken we een begin in het Land van Cuijk. In totaal
hebben we ruim 41.000 adressen te gaan”, zei een verheugde Erik
Vos tot de genodigde bestuurders, ondernemers en
vakambtenaren. De directeur van E-Fiber kon melden dat er in de
gemeente Sint Anthonis inmiddels 4.600 adressen klaar zijn voor
glasvezel, waarvan 1.250 op korte termijn worden aangesloten.
Vos sprak van ‘het licht aanzetten’, zoals het activeren in
vaktermen wordt genoemd. Na Sint Anthonis gebeurt dat
achtereenvolgens in de gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave en
tenslotte in Mill en Sint Hubert.
Speerpunt
Jos Raemaekers, binnen het gemeentebestuur portefeuillehouder
voor de aanleg van glasvezel, was content met de mijlpaal. “Ik
ben blij dat we samen hier staan, want dit is het succes van heel
veel partijen.” Hij prees de “niet aflatende inzet” van alle betrokken
partijen, de coöperatie LVCNet, E-Fiber, de providers, aannemer
Spie tot de gemeenten. “Het was een speerpunt van onze
gemeenten en het is gelukt. Ik wens iedereen succes voor de
toekomst.”
“De afgelopen vijf jaar hebben we er heel hard aan moeten
trekken”, beaamde Paul van Wanrooij over de soms moeizame
aanloop naar de totstandkoming van het glavezelnet in het Land
van Cuijk. “Maar het is gelukt en nu staan we hier.” De TriNed
directeur was verheugd dat zijn bedrijf bij de eerste 20 klanten den
aansluitingen mocht maken. De komende tijd gaat het door met
gemiddeld 25 nieuwe aansluitingen per dag. “De machine is in
gang gezet en zo gaan we het hele Land van Cuijk te activeren.”
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Wethouder Jos Raemaekers van de gemeente Sint Anthonis
(rechts) activeert samen met Erik Vos van E-Fiber (midden) en
Paul van Wanrooij (TriNed) de eerste glasvezelaansluitingen in
Sint Anthonis.
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