Afzender
Combinatie de Vaart
Het Zuiderkruis 9c, 5215 MV, ‘s-Hertogenbosch

Combinatie de Vaart

Aan de bewoners van Hersend, Laan van
Seldensate en Assendelftseweg

Datum

18-11-2015
Uw referentie

Onze referentie
1404299-06200

Bladnummer
Onderwerp

1/1

Werkzaamheden N279 Noord tussen Hersend en Laan van Seldensate 23 t/m 25
november
Bezoekadres
Het Zuiderkruis 9
5215 MV ‘s-Hertogenbosch
Behandeld door

Alexandra Braun
Herman van den Brink
(06) 535 995 34
info@combinatiedevaart.nl
Kamer van Koophandel

62012088

Geachte heer, mevrouw,
Inmiddels zijn wij drie maanden bezig met de werkzaamheden voor de verbreding
van de provinciale weg N279 tussen ’s-Hertogenbosch en Veghel. Met deze brief
informeren wij u over de bereikbaarheid van Hersend en Laan van
Seldensate/Assendelftseweg tijdens de asfaltwerkzaamheden van de nieuwe
parallelweg langs de N279.
Volgende week starten wij met het aanbrengen van asfalt op de nieuwe
parallelweg vanaf Hersend bij Berlicum tot de Heeswijkseweg bij HeeswijkDinther. Van maandag 23 november tot en met woensdag 25 november 2015
worden hiervoor ook de kruisingen van de nieuwe parallelweg met de Hersend en
de Laan van Seldensate aangepakt. Zie overzichtstekening voor de kruisingen.
Dit betekent dat de Hersend en de Laan van Seldensate drie dagen niet vanaf de
parallelweg te bereiken zijn. De woningen en bedrijven aan de Hersend zijn vanaf
de Runweg en Beekveld bereikbaar voor het verkeer. De woningen en bedrijven
aan de Laan van Seldensate en Assendelftseweg zijn vanaf de Kapelstraat
bereikbaar voor het verkeer. De parallelweg vanaf de Runweg in Berlicum tot aan
de Kapelstraat in Middelrode blijft wel toegankelijk voor landbouwverkeer en
fietsers.
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 in het informatiecentrum aan Het Zuiderkruis 9 in ’sHertogenbosch (Bedrijventerrein De Brand). Wij zijn geopend op woensdag en
donderdag van 10.00 tot 16.00 uur.
Verder attenderen wij u op de informatieavond over de werkzaamheden N279
Noord op woensdag 25 november 2015 in de Moerkoal in Middelrode. Inloop
vanaf 19.00 uur. Start informatieavond om 19.30 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

