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Geachte heer, mevrouw,
Vanwege het aanbrengen van de geluidsreducerende asfaltdeklaag op de
Noordelijke rijbaan is in het weekend van vrijdag 21 april 21.00 uur tot maandag
24 april 05.00 uur de N279 van Veghel richting ’s-Hertogenbosch afgesloten voor
alle verkeer. De afsluiting is ingesteld vanaf afrit A50 tot aan brug Nijvelaar.

Kamer van Koophandel

62012088

Het verkeer leiden wij als volg om:
•

•

Verkeer vanuit Veghel wordt omgeleid via de A50 richting Oss en
vervolgens via de A59 richting ’s-Hertogenbosch, Berlicum en
Middelrode.
Verkeer op de N279 vanuit Veghel naar Heeswijk-Dinther gaat via A50,
afslag Eerde, Eerdsebaan, Structuurweg, Steeg.

De rijrichting ’s-Hertogenbosch richting Veghel op de N279 blijft open voor alle
verkeer.
Voorbereidende werkzaamheden van 18 tot en met 21 april
Voorbereidend op de weekendwerkzaamheden is een aantal werkzaamheden
aan de midden- en buitenberm nodig. Op de N279 in de rijrichting Veghel naar
’s-Hertogenbosch is van dinsdag 18 april tot en met vrijdag 21 april 21.00 uur één
rijstrook beschikbaar met verkorte in- en uitvoegstroken.
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.
Voor meer informatie kunt u zich ook aanmelden voor de nieuwsbrief van
provincie Noord-Brabant. Dit kan via www.werkenaann279noord.nl, ga naar het
tabblad ‘blik op het project’ en kies vervolgens ‘nieuwsbrief’. De interactieve kaart
op deze site biedt meer informatie: u vindt er het ontwerp van de nieuwe situatie,
de werkzaamheden en omleidingen.
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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 of op afspraak.

Met vriendelijke groeten,

Henk Wijnstra
Projectmanager
Combinatie de Vaart
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