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Geachte heer, mevrouw,

Met ingang van de week van 19 juni wordt er gewerkt aan de rotonde Zandeweg-SpuilaanDuiventoren. Begin juli schuift de aannemer op richting de Oudenbosscheweg/Kuivezand. Er is
vanaf die week tot halverwege de maand augustus geen verkeer meer mogelijk vanuit de straten
Spuilaan en Duiventoren richting Oud Gastel. Dit geldt niet alleen voor het autoverkeer, maar ook
voor het fietsverkeer.
Wat gaat er gebeuren?
De rotonde wordt opnieuw geasfalteerd en de fietspaden worden vernieuwd. Het midden eiland
van de rotonde wordt groter gemaakt en blijft groen.
De rijweg wordt gedeeltelijk geasfalteerd, het fietspad wordt volledig vernieuwd en er worden
verkeersremmende maatregelen aangebracht.
Wegafsluitingen
De werkzaamheden worden in aansluitende fases uitgevoerd. Tijdens de werkzaamheden worden
de rijbaan en het bijbehorende fietspad afgesloten voor doorgaand verkeer.
De werkzaamheden aan de rotonde starten op maandag 19 juni en duren tot vrijdag 30 juni 2017.
Adviesroute tijdens de afsluiting van de rotonde
Als u Oudenbosch uit wilt rijden richting Oud Gastel adviseren wij u via het West-Vaardeke en de
Standdaarbuitensedijk te rijden. Wilt u naar Hoeven – Etten-Leur, dan kunt u via de Sluispoort,
Rooseveltstraat, Past. Hellemonsstraat, Markt en Molenstraat naar de Zuidelijke Omlegging
Oudenbosch rijden. Zie kaartje met adviesroute.

Meer informatie
Wij streven ernaar zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor weggebruikers en inwoners.
Helaas kan dit niet altijd worden voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Actuele informatie
over de wegwerkzaamheden en bereikbaarheid vindt u op www.doorgaanderouteoudenbosch.nl.
Mocht u hierover nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag. Ik ben bereikbaar op telefoonnummer
0165-390582 of via de mail d.bakker@halderberge.nl
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