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Werkzaamheden parallelweg tussen Runweg en Nijvelaar
Bezoekadres
Het Zuiderkruis 9
5215 MV ‘s-Hertogenbosch

Geachte heer, mevrouw,

Behandeld door

Hiermee informeren wij u over de N279 werkzaamheden van Combinatie de
Vaart aan de parallelweg tussen Nijvelaar en de Runweg in Berlicum.

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

62012088

Vanaf maandag 25 januari 06.00 uur verrichten wij de volgende werkzaamheden;
de nieuwe parallelweg evenals de nieuwe rijbanen van de N279 worden
gemaakt. Verder halen we de steenbekleding bij de oude Aa weg waarna we
deze dempen. De nieuwe Aa is reeds uitgegraven. Nadat deze werkzaamheden
gereed zijn en we de werkzaamheden in het Dynamisch Beekdal mogen
hervatten, starten we met de aanleg van de nieuwe fietsbrug ter hoogte van
Aaveld.
Wat betekent dit voor u?
Van maandag 25 januari 06.00 uur is de parallelweg tussen Nijvelaar (ter hoogte
van het wildrooster) en de Runweg in Berlicum afgesloten voor fietsers en
bestemmingsverkeer. Een omleiding is van toepassing. Landbouwverkeer houdt
doorgang. Omwonenden van de Nijvelaar kunnen vanaf de Beusingsedijk de
woning bereiken. Zodra de nieuwe fietsbrug in gebruik genomen is, vervalt de
omleiding. Na de uitspraak van de rechter over het wel of niet hervatten van de
werkzaamheden aan het Dynamisch Beekdal informeren we u over de duur van
de omleiding.
Omleidingen
Verkeer vanuit van Berlicum naar ‘s-Hertogenbosch leiden wij om via Beekveld of
het centrum van Berlicum, Hoogstraat, Hasseltsedijk en Beusingsedijk.
Weggebruikers vanuit de Runweg in Berlicum dienen rekening te houden met 1.5
km extra reistijd. Zie onderstaande kaart voor de omleiding.
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Meer informatie
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 ’s-Hertogenbosch (Bedrijventerrein De Brand). Wij zijn geopend op
woensdag en donderdag van 10.00 tot 16.00 uur. Tevens kunt u iedere tweede
zaterdag tussen 11.00 en 15.00 uur en daarnaast op afspraak bij ons terecht.
Met vriendelijke groeten,
Combinatie de Vaart

Geert-Jan van Oosterhout
Projectmanager
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