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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”

Voor wat betreft de werkzaamheden aan de N602 in Wanroij en
Ledeacker zijn er voor de week van 3 tot en met 7 december geen
wijzigingen in de afzettingen. De Dorpsstraat in Wanroij is onlangs in
beide richtingen opengesteld voor verkeer en in Ledeacker blijft
hetzelfde wegvak in de Dorpsstraat afgesloten.
Vanaf 3 tot en met 7 december wordt in Ledeacker aan de N602
gewerkt tussen de afslagen Hoenderstraat en Vrijstraat. In dit wegvak is
intussen volledig opengebroken en is de aannemer bezig met de aanleg
van het nieuwe hemelwaterriool. Ook wordt er gewerkt aan het fietspad
langs de Hoenderstraat. Om die reden is deze straat tot afslag Den Dries
afgesloten.
Binnen de afzetting kunnen hulpdiensten wel passeren. Fietsers kunnen
nog aan een zijde door het werkvak. De gemeente heeft met de politie
afgestemd dat er wordt gehandhaafd op sluipverkeer.
Nu de reguliere werkzaamheden in Wanroij grotendeels zijn afgerond is
in Wanroij de Dorpsstraat – Molenstraat weer opengesteld voor verkeer.
In de komende weken zullen er in opdracht van de gemeente wellicht
nog wel kleinschalige werkzaamheden worden verricht in Wanroij.
Eventuele gevolgen aangaande bereikbaarheid worden dan via de
Nieuwsbrief N602 en de gemeentelijke website bekendgemaakt.
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Vlak bij de kruising van de N602 met de Beekstraat-Het Paddenpad is
een oversteekplaats aangelegd. Deze is met name van belang voor
gebruikers van de sportaccommodaties aan Het Paddenpad. In
samenspraak met de werkgroep N602 van de Dorpsraad Wanroij wordt
bij deze oversteek nog een signalering geplaatst.
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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

‘Groentijd’ stoplicht wordt aangepast

Bij de herinrichting van de N 602 is ook de oversteekplaats ter hoogte
van de Rabobank in Wanroij volledig op de schop gegaan. Bij het
nieuwe zebrapad, dat iets verhoogd in de weg ligt, zijn ook hand
bedienbare stoplichten geplaatst. Dit is vooral van belang voor
brigadiers die kinderen begeleiden bij het oversteken van en naar de
brede school. Omdat de brigadiers hebben vastgesteld dat de
‘groentijd’- dit is de tijd vanaf het indrukken tot het moment dat het
stoplicht weer rood wordt – te krap is ingesteld, hebben ze dit laten
weten aan de projectorganisatie. Daarop is besloten deze
‘groentijd’ te verlengen. De specialist die dit moet doen, zal deze klus
in week 50, dus voor de feestdagen, doen.
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Bij de reconstructie van de
Dorpsstraat in Ledeacker wordt
ook de aansluiting van de
Hoenderstraat
opnieuw
ingericht. Verder wordt het
bestaande fietspad langs de
Hoenderstraat vanaf de N602
tot aan de afslag Den Dries
vervangen.
Hier
zijn
medewerkers van Infrascoop
bezig met het verwijderen van
het oude fietspad en de
tussenbanden.

.

Met een kraan wordt het oude
asfalt van het fietspad van de
Hoenderstraat netjes gebroken,
waarna de stukken in een
container worden afgevoerd
voor recycling.
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