Elst
Noord
Spoorkruisingen
Aan de bewoner(s) / gebruikers van dit pand

Datum: 5 september 2019
Betreft: Werkzaamheden in uw buurt

Beste meneer, mevrouw,

Met het project Elst Noord Spoorkruisingen gaan we de doorstroming verbeteren van het
verkeer rondom de spoorkruisingen Rijksweg-Noord en 1e Weteringsewal. In deze brief leest u
meer over wat we gaan doen van woensdag 11 tot en met maandag 16 september.

Werkzaamheden 11 en 12 september
Op onderstaande afbeelding ziet u waar de werkzaamheden plaatsvinden.

Afbeelding 1: Werkzaamheden op de Rijksweg Noord tussen de Linge en de kruising met de Ceintuurbaan

In de nacht van 11 naar 12 september 2019 verwijderen we de bovenste laag van het asfalt op
Rijksweg Noord tussen de Linge en de kruising Ceintuurbaan. Zo storen we het verkeer zo min
mogelijk. De Rijksweg Noord is van 11 september 19:00 uur tot 12 september 6:00 uur
afgesloten voor al het verkeer in beide richtingen tussen huisnummer 117 tot en met de kruising
met de Ceintuurbaan. Hulpdiensten kunnen er in geval van nood altijd door. Aanwonenden van
Rijksweg Noord kunnen hun woning bereiken in overleg met de verkeersregelaar.

Weekend werkzaamheden 13 tot en met 16 september
Op 13 september om 19:00 uur beginnen de weekend werkzaamheden rondom Rijksweg Noord
tussen huisnummer 97 en 115. Rijksweg Noord is dicht voor al het verkeer in beide richtingen.
Hulpdiensten kunnen er in geval van nood altijd door. De 1e Weteringsewal is vanaf de Rijksweg
Noord niet bereikbaar. Fietsers en hulpdiensten kunnen wel langs de werkzaamheden rijden.

Tijdens dit weekend brengen we onder andere een nieuwe bovenlaag aan van asfalt op de
Rijksweg noord en de fietspaden. Ook spuiten we de witte strepen en vlakken op het nieuwe
asfalt. We werken de beide nachten door. Op maandagochtend 16 september om 6:00 uur is
Rijksweg Noord en de kruising met de 1e Weteringsewal weer bereikbaar voor al het verkeer.
Het werk dat we doen hangt af van het weer. Daarom kan de planning uitlopen. Na het weekend
werken we nog wel langs de weg.
Bereikbaarheid
Direct aanwonende worden persoonlijk benaderd door de uitvoering over hoe ze hun woning
kunnen bereiken. De fietsers worden aan een zijde van de weg over het fietspad heen geleid.
Let op, op dit fietspad komen de fietsers vanuit beide richtingen.

Tijdens de werkzaamheden is er een alternatieve bus regeling. Voor meer informatie en de
aangepaste reistijden verwijzen wij u door naar de website van de busmaatschappij:
www.breng.nl.

Hinder
Door de machines kunnen omwonenden geluidshinder ervaren. Wij adviseren daarom uw
ramen gesloten te houden gedurende de werkzaamheden.

Projectwebsite en nieuwsbrief
U kunt de werkzaamheden over beide spoorkruisingen volgen via de projectwebsite:
https://spoorkruisingenelst.nl. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief en/of

een melding over het project doen. Op de openingspagina staan hiervoor aparte knoppen.
Wanneer u vragen heeft kunt u mij bellen via telefoonnummer 06-46133881 of mailen via:
wnoo@heijmans.nl.

Met vriendelijke groet,

Wouter de Noo
Omgevingsmanager namens:
Projectorganisatie Spoorkruisingen Elst Noord

