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geven “Aanmelding nieuwsbrief N602”

Ook in de week van 17 tot en met 21 december zijn geen wijzigingen in
de afzettingen van de N602 in Wanroij en Ledeacker. De DorpsstraatMolenstraat in Wanroij is in beide richtingen opengesteld, terwijl in
Ledeacker het wegvak tussen de afslag Hoenderstraat en afslag
Vrijstraat afgesloten blijft.
In de slotweek voor het kerstreces wordt in Ledeacker gewerkt tussen de
afslagen Hoenderstraat en Vrijstraat. Dit wegvak is volledig
opengebroken en na de aanleg van het nieuwe hemelwaterriool is de
aannemer bezig met de herbestrating.
De kruising met de Hoenderstraat is dicht, de kruising Vrijstraat is wel open
voor verkeer. Het wegvak is dicht voor autoverkeer. Hulpdiensten kunnen
wel passeren binnen de afzetting en fietsers kunnen nog aan één zijde
door het werkvak. De gemeente heeft met de politie afgestemd dat er
wordt gehandhaafd op sluipverkeer. Vanaf zaterdag 22 december
wordt dit wegvak gedurende twee weken opengesteld voor
doorgaand verkeer. Op maandag 7 januari 2019 wordt de afzetting in
Ledeacker weer ingesteld en worden de werkzaamheden hervat.
In Wanroij is de Dorpsstraat – Molenstraat opengesteld voor verkeer. Na
het kerstreces, op maandag 7 januari 2019, begint aannemer Infrascoop
in
opdracht
van
de
gemeente
aan
aanpassingsen
herstelwerkzaamheden in Wanroij. Eventuele gevolgen aangaande
bereikbaarheid worden begin januari 2019 via de Nieuwsbrief N602,
gemeentelijke website en de gemeenterubriek in nieuwsblad De Maas
Driehoek bekendgemaakt.
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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

.

N602 tijdens kerstdagen en
jaarwisseling bij Ledeacker open
.

In samenspraak met aannemer Infrascoop stelt de gemeentelijke
projectorganisatie de N602 tijdens de periode rond de
kerstdagen en de jaarwisseling bij Ledeacker open voor
doorgaand verkeer. Wel geldt tijdens deze twee weken voor het
gemotoriseerd verkeer in het werkvak bij Ledeacker een
aangepaste snelheid.
Kerstreces
Net als bij collega aannemers hebben ook de medewerkers van
Infrascoop vrijaf rond de kerstdagen en rond oud en nieuw.
Omdat veel inwoners van de dorpen in de regio tijdens de
feestdagen over en weer reizen voor familiebezoek, vieringen en
feestelijkheden, is besloten om de N602 tijdens deze periode twee
weken open te stellen. De openstelling gaat in op zaterdag 22
december en duurt tot en met zondag 6 januari 2019.
Handhaving
Tot het moment dat de N602 bij Ledeacker wordt opengesteld
(22 december), werkt de aannemer in het werkvak tussen de
afslagen Hoenderstraat en Vrijstraat. Autoverkeer is niet
toegestaan binnen de afzetting en fietsers kunnen aan één zijde
door het werkvak. Ook hulpdiensten kunnen passeren. De
gemeente heeft met de politie afgestemd dat er wordt
gehandhaafd op sluipverkeer.
Voor actuele informatie zie www.sintanthonis.nl/n602.
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