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Geachte heer, mevrouw,
Inmiddels zijn wij, als aannemer van de N279 Noord, een half jaar bezig met de
werkzaamheden voor de verbreding van de provinciale weg N279 tussen ’sHertogenbosch en Veghel. Deze verbreding gebeurt in opdracht van provincie
Noord-Brabant. Met deze brief informeren wij u over werkzaamheden bij u in de
buurt.

Kamer van Koophandel

62012088

Heiwerkzaamheden
Wij werken momenteel aan diverse toekomstige aansluitingen langs de N279
Noord. Van maandag 8 tot en met vrijdag 19 februari 2016 heien wij de
funderingspalen van de toekomstige ongelijkvloerse kruising bij Berlicum. De
heiwerkzaamheden vinden overdag en doordeweeks plaats en kunnen voor
geluids- en trillingsoverlast zorgen. Wij vragen uw begrip hiervoor.
Bovengenoemde data zijn een indicatie en kunnen afwijken van de planning.
Toekomstige brug over de Aa
Op vrijdag 26 februari 2016 brengen wij de liggers van de toekomstige brug over
de Aa aan. In totaal worden tien betonnen liggers van circa 47 meter lang met
exceptioneel transport aangevoerd naar het werkterrein bij de Runweg. Vanaf dit
punt hijsen twee telekranen de liggers één voor één op de brug.
Verkeersregelaars begeleiden dia dag het verkeer bij de kruising Beekveld /
Runweg.
Meer weten?

Toekomstige aansluiting bij Berlicum
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Wilt u meer weten over de nieuwe aansluiting? Bekijk dan de interactieve kaart
op www.werkenaann279noord.nl/het-ontwerp.
Heeft u overige vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Combinatie de
Vaart via info@combinatiedevaart.nl of via telefoonnummer: 06-535 995 34. Ook
bent u van harte 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.
Met vriendelijke groet,
Combinatie de Vaart

Geert-Jan van Oosterhout
Projectmanager

Combinatie de Vaart maakt de Capaciteitsuitbreiding van de N279 ’s-Hertogenbosch – Veghel mogelijk

