Derde Nieuwsbrief
Doorgaande route
Oudenbosch

Wethouder Frits Harteveld: “Hierbij ontvangt u de derde nieuwsbrief over het project
Doorgaande route Oudenbosch. In deze nieuwsbrief informeren we u verder over de
gedane verkeerstellingen, de vervanging van een transportleiding door Brabant Water, de
werkzaamheden in de Moerdijksestraat en de aanbestedingsprocedure voor wat betreft
het projectonderdeel ‘Centrumroute’.”

Verkeerstellingen
Vanaf het voorjaar van 2015 (al voor de werkzaamheden aan de
rondweg) is het verkeer geteld om te zien wat het effect is van de
nieuwe rondweg op o.a. de doorgaande centrumroute. De plekken
waarop dit gedaan is, ziet u in de afbeelding hiernaast. Ook de
komende periode worden nog regelmatig verkeerstellingen gedaan.
De rondweg is gerealiseerd om met name de doorgaande
centrumroute te ontzien, zodat de leefbaarheid in Oudenbosch
verbetert. In de grafiek hiernaast ziet u dat op de centrumroute op alle
wegvakken een daling van het verkeer te zien is vanaf het najaar van
2015. Wij verwachten dat de realisatie van de rotonde bij de
Bosschendijk – Rondweg hier zeker invloed op gehad heeft. De
daling zet echter ook door na de opening van de rondweg in het
najaar van 2016.

Vervangen transportleiding door Brabant Water
Het projectonderdeel ‘Centrumroute’ gaat eind maart van start.
Hieraan voorafgaand gaat Brabant Water begin maart een grote
transportleiding vervangen op de Bosschendijk. Deze waterleiding
wordt vernieuwd vanaf de rotonde in de wijk Velletri tot aan de
Stationsstraat en is gelegen aan de zuidzijde van de straat. Deze
werkzaamheden zijn de eerste zichtbare werkzaamheden aan de
centrumroute. Gemotoriseerd verkeer op de Bosschendijk kan
gedurende de vervanging van de watertransportleiding voorlopig nog
wel gebruik maken van de rijbaan. Dit zal met enige hinder zijn en
een wat lagere snelheid dan u gewend bent. Fietsers kunnen in deze
periode alleen gebruik maken van het fietspad aan de noordzijde van
de Bosschendijk.
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In de vorige nieuwsbrief lieten we u al weten dat de werkzaamheden in de
Moerdijksestraat waren gestart. Op dit moment hebben de
werkzaamheden door de kou een tijd stilgelegen. In onze planning hadden
we al met wat oponthoud rekening gehouden, ook omdat asfaltcentrales
dicht zijn in januari en februari. De werkzaamheden worden zo spoedig
mogelijk weer hervat. We verwachten dat de afronding en dus de
openstelling van de Moerdijksestraat eind maart zal zijn.
Sandrina Zegers (voorzitter van de Klankbordgroep Moerdijksestraat: “Als
klankbordgroep hebben we mogen meedenken over een nieuwe inrichting
van onze straat. Wij zijn hier blij mee. Het wegdek is erg slecht en het
vooral doorgaande verkeer rijdt hier veel te hard. Dit levert voor alle
weggebruikers gevaarlijke situaties op. Het vernieuwen van de
rioolaansluiting zijn bijkomende werkzaamheden en heeft extra tijd
gevraagd. Wij verwachten in het vroege voorjaar de nieuwe inrichting van
de straat en hopen dat deze voor een grotere verkeersveiligheid zorgt.”

Aanbesteding
De aanbestedingsprocedure voor het projectgedeelte Centrumroute loopt
tot eind maart. In deze periode moet de volledige aanbestedingsprocedure
gevolgd worden. Hierna volgt een selectie en kan dit gedeelte van het werk
gegund worden aan een aannemer die voldoet aan de gestelde eisen.
Hierbij kijken we o.a. naar het plan van aanpak, de planning en de prijs.
Hoe lang een aanbestedingsprocedure duurt, wordt bepaald door de
wettelijke termijnen die hiervoor staan. Wij verwachten eind maart/begin
april ook dit gedeelte van het werk te kunnen gunnen.
De volgende nieuwsbrief verschijnt eind maart 2017.

Contactpersonen
Voor al uw technische vragen kunt u terecht bij de heer M. Willemse (technisch projectleider), tel. 140165 of via
De volgende nieuwsbrief verschijnt
m.willemse@halderberge.nl.
Voor uw aan- of afmelding van de nieuwsbrief en uw vragen en/of opmerkingen over de website, kunt u terecht bij
het managementsecretariaat, tel. 140165 of via groepmanagementsecretariaat@halderberge.nl.

Website
Op www.doorgaanderouteoudenbosch.nl vindt u alle actuele informatie over de voortgang van de werkzaamheden,
diverse sfeerimpressies en informatie over het doorlopen traject vanaf de klankbordgroepadviezen tot en met de
genomen raadsbesluiten.
De in deze nieuwsbrief gebruikte afbeeldingen betreffen regelmatig sfeerimpressies en kunnen dus afwijken van de
werkelijkheid.

