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Werkzaamheden week 02
Contactgegevens
gemeente Sint Anthonis

Nu het kerstreces ten einde loopt, zet aannemer Infrascoop de
werkzaamheden aan de N602 voort. In Wanroij wordt een begin
gemaakt met aanpassing- en herstelwerkzaamheden, in Ledeacker
wordt de draad weer opgepakt in het wegvak tussen de afslag
Hoenderstraat en afslag Vrijstraat.

Brink 3
5845 BH Sint Anthonis
Tel. 0485-388888
www.sintanthonis.nl

Om inwoners tijdens de feestdagen tegemoet te komen, heeft de
projectorganisatie tijdens het kerstreces de weg bij Ledeacker tijdelijk
opengesteld. Het verkeer kon met gepaste snelheid over de tijdelijke
puinbaan, een gebaar dat erg op prijs werd gesteld. De openstelling
eindigt dit weekend, want op maandag 7 januari wordt het wegvak
tussen de afslagen Hoenderstraat en Vrijstraat weer gesloten.

Aanmelding nieuwsbrief

De kruising met de Hoenderstraat is dicht, de kruising Vrijstraat is wel open
voor verkeer. Verkeer vanuit Sint Anthonis-Ledeacker met bestemming
Wanroij-Mill wordt geadviseerd om via Rijkevoort te rijden en
omgekeerd. Hulpdiensten kunnen wel passeren binnen de afzetting en
fietsers kunnen nog aan één zijde door het werkvak. De gemeente heeft
de politie gevraagd om te handhaven op sluipverkeer.

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”

In Wanroij is de Dorpsstraat – Molenstraat ruim voor de jaarwisseling
opengesteld voor verkeer. In opdracht van de gemeente maakt de
aannemer hier vanaf 7 januari een begin met aanpassings- en
herstelwerkzaamheden.
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Kaart afsluiting Ledeacker
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Toezichthouder N602
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Planning voor Ledeacker
Vanaf maandag 7 januari is het wegvak tussen de afslagen Vrijstraat
en Hoenderstraat in Ledeacker weer afgesloten. Doorgaand verkeer
wordt geadviseerd om te rijden via Rijkevoort.
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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

Aannemer trekt lijn door in Ledeacker

.

Nadat in de laatste weken van 2018 in Ledeacker een begin is gemaakt
met de aanleg van het hemelwaterriool en straatwerk tussen de
afslagen Hoenderstraat en Vrijstraat, gaat aannemer Infrascoop hier
vanaf 7 januari verder met de reconstructie van de N602 in Ledeacker.
Op het traject in Ledeacker wordt gewerkt in 5 grote blokken, dit om de
bereikbaarheid zo groot mogelijk te houden. Voor de eerste fasen heeft
de projectorganisatie met de aannemer een planning gemaakt. Dit is
ook afgestemd met de hulpdiensten en busmaatschappij Arriva.
De kruising met de Hoenderstraat is voor de jaarwisseling afgerond.
Vanaf nu wordt er doorgewerkt tot aan de ‘grens’ met Sint Anthonis ter
hoogte van bij Tussen Harry en Toon (voorheen Oele Tôns). Als het weer
de komende tijd meewerkt, wordt op dit traject gewerkt tot week 24.
Vanaf 10 juni wordt het werk naadloos doorgetrokken in Sint Anthonis.
Volgens de planning vindt de groenaanplant in Ledeacker reeds deze
winter plaats.
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