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Werkzaamheden N279 Noord bij aansluiting Berlicum (Runweg) 2 t/m 5 oktober
Geachte heer, mevrouw,
Bezoekadres
Het Zuiderkruis 9
5215 MV ‘s-Hertogenbosch
Behandeld door
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Herman van den Brink
(06) 535 995 34
info@combinatiedevaart.nl
Kamer van Koophandel
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Eind augustus 2015 heeft u een brief van ons ontvangen over de start van de
werkzaamheden voor de verbreding van de provinciale weg N279 tussen ’sHertogenbosch en Veghel. Met deze brief informeren wij u verder over de
werkzaamheden van komend weekend bij de Runweg en het Beekveld.
Van vrijdag 2 oktober 11.00 uur tot maandag 5 oktober 6.00 uur werken wij 24
uur per dag om de nieuwe wegkruising Runweg/Beekveld aan te leggen en aan
te sluiten op de bestaande aansluiting van de Runweg met de N279. Hiervoor
leggen wij in het wegtracé ook een tijdelijke brug over de toekomstige Aa aan.
Voor de aanleg van de tijdelijk brug wordt vanaf vrijdagmiddag 2 oktober 17.00
uur tot zaterdagochtend 3 oktober 09.00 uur een damwand aangebracht. Dit
kan geluids- en trillinghinder geven. Wij vragen uw begrip voor dit ongemak.
Van vrijdag 2 oktober 19.00 uur tot maandag 5 oktober 6.00 uur is de Runweg
afgesloten voor alle verkeer. Het verkeer op N279 van en naar Berlicum leiden
wij om via Beusingsedijk/Hasseltsedijk en via Kapelstraat in Middelrode. De
bedrijven aan de Runweg zijn bereikbaar vanuit het centrum van Berlicum. Bekijk
de omleiding online op kaart op www.werkenaann279noord.nl/het-ontwerp
Na het weekend kunt u over de nieuwe kruising Runweg/Beekveld rijden naar de
aansluiting van de Runweg op de N279. Wij kunnen dan verder met de bouw van
de ongelijkvloerse kruising van aansluiting Berlicum mogelijk te maken.
Heeft u vragen of opmerkingen, 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 welkom op het spreekuur in het informatiecentrum aan Het
Zuiderkruis 9 in ’s-Hertogenbosch (Bedrijventerrein De Brand). Wij zijn geopend
op woensdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Met vriendelijke groet,
Combinatie de Vaart

Geert-Jan van Oosterhout
Projectmanager
Combinatie de Vaart maakt de Capaciteitsuitbreiding van de N279 ’s-Hertogenbosch – Veghel mogelijk in
opdracht van provincie Noord-Brabant

