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Aan de bewoner(s) / gebruikers van dit pand
Datum: 13 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 de werkzaamheden aan het kruispunt Ceintuurbaan – Regenboog.

Werkzaamheden Regenboog
Van donderdag 19 september 07.00 uur tot en met
vrijdag 18 oktober 17.00 uur is de Regenboog
afgesloten voor doorgaand verkeer. Fietsers van en
naar de Stapelwolk kunnen langs de werkzaamheden
fietsen. Auto’s moeten de omleidingsborden volgen.
Hulpdiensten en de bus kunnen te allen tijde langs het
werk rijden via het huidige fietspad dat we tijdelijk
aanpassen.

Bewoners van Regenboog nummer 255 en 257 komen
met hun inrit uit in onze werkzaamheden. De uitvoerder
van Heijmans benadert u persoonlijk om afspraken te maken over de bereikbaarheid van hun
woning. Dat gebeurt vóór 19 september.

Nachtwerkzaamheden kruispunt Ceintuurbaan – Regenboog
Vanaf woensdag 16 oktober 18:00 uur tot donderdag 17
oktober 6:00 uur is het kruispunt Ceintuurbaan Regenboog afgesloten voor ál het verkeer. Zowel de bus
als het overige verkeer wordt omgeleid. Tijdens deze
afsluiting brengen we de bovenste laag van het asfalt aan
op de weg en het fietspad. We voeren dit werk in de nacht
uit zodat we deze laag asfalt in een keer aan kunnen
brengen wat beter is voor de kwaliteit. Omwonende
kunnen geluidshinder ervaren en daarom adviseren wij uw
ramen gesloten te houden.

Kruispunt weer open vanaf vrijdag 18 oktober, 17.00 uur
Na de nachtafsluiting op woensdag 16 oktober vinden er afrondende werkzaamheden plaats
rondom het kruispunt. Het kruispunt is vanaf vrijdag 18 oktober 17:00 uur weer open voor al het
verkeer met uitzondering van fietsers richting Stapelwolk. Fietsers kunnen vanaf begin
november over het nieuwe fietspad via Stapelwolk richting Rijksweg-Noord. Hierover volgt via
de projectwebsite en sociale media nader bericht.

Projectwebsite, social media en nieuwsbrief
U kunt de werkzaamheden over beide spoorkruisingen volgen via de projectwebsite:
www.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.
Op de project facebook pagina: www.facebook.com/pg/spoorkruisingenelst/ en de Instagram
pagina www.instagram.com/spoorkruisingenelst/ kunt u regelmatig updates verwachten met
meer achtergronden rondom de werkzaamheden.

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

