Aan de bewoners/gebruikers van industrieterrein Bosschendijk in Oudenbosch
Datum
Ons kenmerk
Project
Betreft

: 21 september 2017
: AB-GO 17 045 040 - 01
: aanpassingen Bosschendijk oostzijde
: Bosschendijk, werkzaamheden kruising Nijverheidsweg en rotonde
Velletriweg

Geachte bewoner/gebruiker,
Aannemingsbedrijf Gebr. Oomen B.V. start in opdracht van de gemeente Halderberge met
aanpassingen aan de Bosschendijk bij de kruising met de Nijverheidsweg en de rotonde bij
de Velletriweg. In tegenstelling tot eerdere berichten starten we niet op maandag 2 oktober
maar op woensdag 27 september. De werkzaamheden aan de kruising met de
Nijverheidsweg) duren ongeveer drie weken. Aansluitend wordt de rotonde Velletriweg
aangepakt. Deze werkzaamheden duren ongeveer vijf weken. Doorgaand verkeer blijft
continu mogelijk.
Afsluiting gedeelte Bosschendijk
Het gedeelte van de Bosschendijk tussen bovengenoemde locaties wordt afgesloten en het
verkeer wordt geleid naar de parallelweg van de Bosschendijk. We plaatsen tijdelijk
verkeerslichten zodat doorgaand verkeer mogelijk blijft. Komt u vanuit Hoeven, dan wordt u
over stalen rijplaten naar de parallelweg van de Bosschendijk geleid. Vanaf daar kunt u
verder rijden naar het industrieterrein. Komt u vanuit het centrum van Oudenbosch, dan
wordt u bij de rotonde Velletriweg naar de parallelweg geleid. Vanaf daar kunt u het
industrieterrein bereiken. Wilt u bij het verlaten van het industrieterrein richting Hoeven rijden,
dan komt u via de verkeerslichten en de rijplaten weer terug op de Bosschendijk voor de
rotonde met de Oudenbossche Koepelbaan.
Rotonde Velletriweg
Ook tijdens de werkzaamheden op de rotonde Velletriweg plaatsen we tijdelijk
verkeerslichten, zodat ook hier doorgaand verkeer mogelijk blijft. Het verkeer wordt via de
parallelweg naar de kruising met de Nijverheidsweg geleid en kan daar het industrieterrein
inrijden. Tijdens de werkzaamheden aan de rotonde wordt de aansluiting met de Velletriweg
afgesloten.
Meer informatie en contact
Voor vragen over de werkzaamheden kunt u tijdens kantooruren telefonisch contact
opnemen met onderstaande personen:
De heer J. Konings, toezichthouder gemeente
Tel: 06 - 30325142
De heer A. Dekkers, uitvoerder Gebr. Oomen
Tel: 06 - 20573041
De heer J. Suijkerbuijk, uitvoerder Gebr. Oomen Tel: 06 - 51900735
Samen met de gemeente streven wij er naar zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor
weggebruikers en inwoners. Helaas kan dit niet altijd worden voorkomen. Wij vragen hiervoor
uw begrip.
Vertrouwende u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
Aannemingsbedrijf Gebr. Oomen B.V.
J. Suijkerbuijk, uitvoerder
A. Dekkers, uitvoerder

