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De komende jaren realiseert Combinatie de Vaart in opdracht van de Provincie
Noord-Brabant de verbreding van de provinciale weg N279 Noord tussen ’sHertogenbosch en Veghel. Met deze brief informeren wij u over het eerste
grondtransport in juli 2015 vanuit depot Laverdonk naar de nieuwe aansluiting
Heeswijk-Dinther. Verder leest u hoe u op de hoogte kan blijven van de
voortgang van het project.
Eerste zandtransport
Om tijdig te starten met de bouw van de ongelijkvloerse kruising bij HeeswijkDinther voeren wij in juli 2015 al zand aan vanuit het depot Laverdonk.
Vanaf eind augustus 2015 start Combinatie de Vaart met de uitbreiding van de
N279 Noord en de aanleg van het dynamisch beekdal Aaveld en Hersend.
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Wij gaan in week 28, 29 en 30 van 6 tot en met 24 juli 2015 circa 25.000 m zand
vanuit depot Laverdonk vervoeren naar de toekomstige aansluiting HeeswijkDinther, direct ten noorden van de Heeswijkseweg. Hier brengen wij zand aan tot
circa 7 meter hoogte. Het zandlichaam wordt met overhoogte aangebracht en
krijgt door natuurlijke zetting de definitieve hoogte.
Transportroute en verkeersmaatregelen
Voor het transport van het zand maken wij gebruik van de Kanaaldijk Noord
(parallelweg) en de N279. De vrachtwagens rijden vanuit depot Laverdonk via de
parallelweg, in richting van ’s-Hertogenbosch, naar de kruising van de
parallelweg/Laverdonk. Hier rijden de vrachtwagens de N279 op en slaan net
voorbij de kruising N279/Heeswijkseweg rechtsaf het werkterrein in. De
vrachtwagens rijden terug via de N279 vanaf de kruising met de Heeswijksweg
tot de kruising met Laverdonk.
Bij de kruisingen parallelweg/Laverdonk en Heeswijkseweg/N279 zet Combinatie
de Vaart verkeersregelaars in om het vrachtwagens te begeleiden.
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Zandophoging

Depot Laverdonk

Hinder
Om de hinder voor u als omwonenden zoveel mogelijk te beperken, voeren wij dit
grondverzet en -transport alleen overdag uit. Desondanks is het mogelijk dat u
last kan hebben van geluid en stof veroorzaakt door de inzet van de
vrachtwagens en graafmachines. Wij vragen uw begrip voor dit ongemak.
Meer informatie

Vanaf medio juli is de website www.werkenaanN279noord.nl online met actuele
informatie, planning en foto’s van het project en contactgegevens van de
Provincie Noord-Brabant en Combinatie de Vaart. Wilt u op de hoogte blijven van
het laatste nieuws, de ontwikkelingen en planning van de werkzaamheden? Meldt
u zich dan aan voor de digitale nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar:
info@combinatiedevaart.nl met het bericht dat u geïnteresseerd bent in de
nieuwsbrief.
U kunt onze activiteiten ook volgen via Twitter: @werkenaanN279noord en via
onze Facebookpagina: werken aan N279 noord.
Contact
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Neem dan contact op met
Combinatie de Vaart via info@combinatiedevaart.nl, of via het meldpunt
bouwcommunicatie, 06-53 59 95 34. Ook bent u elke maandag welkom op het
spreekuur van 13.00 tot 14.00 uur in het informatiecentrum aan Het Zuiderkruis 9
in ’s-Hertogenbosch (Bedrijventerrein De Brand).
Met vriendelijke groet,
Combinatie de Vaart

Geert-Jan van Oosterhout
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