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Wethouder Jan Mollen: “Van 21 oktober tot en met 8 december wordt er zowel door ProRail als
door de gemeente gewerkt aan en rondom de spoorwegovergang aan de Bosschendijk. Deze
werkzaamheden vormen de laatste fase van de nieuwe inrichting van de doorgaande route en zijn
bedoeld om uw veiligheid als weggebruiker te vergroten. In deze nieuwsbrief leggen we uit waar
we aan gaan werken en wat er voor u verandert.”

Wat gaat ProRail doen?
De spoorwegovergang Bosschendijk is opgenomen in het Landelijk Verbeterprogramma Overwegen.
ProRail past samen met de gemeente Halderberge de overweg Bosschendijk aan zodat de overweg in de
nieuwe situatie veiliger wordt en beter aansluit aan de vernieuwde Bosschendijk. Om de weg goed aan te
laten sluiten, verplaatst ProRail de slagbomen en past zij het hekwerk aan.

Wat gaat de gemeente doen?
Vanaf 21 oktober herstelt de aannemer van de gemeente de laatste stukjes weg die aansluiten aan de
spoorwegovergang aan de Bosschendijk en de Ste. Bernaertsstraat. Het fietspad wordt aangepast en er
komt een (fiets)oversteek aan de Ste. Bernaertsstraat.

Wat verandert er?
Het hekwerk zorgt er voor dat het niet
meer mogelijk is om vanuit de
Baarlebossche linksaf richting de
Bosschendijk te gaan. Dit betekent ook
dat u vanaf de Bosschendijk niet meer de
Baarlebossche in kunt rijden, maar alleen
vanaf de Ste. Bernaertsstraat. Wij
adviseren u om zoveel mogelijk gebruik
te maken van de Oudenbossche
Koepelbaan (rondweg), Vaartweg,
Parklaan. Het is ook mogelijk om vanaf
de Bosschendijk de Stationsstraat in te
rijden en voor het station om te keren.
Het is de bedoeling om in de toekomst
een verbinding te maken tussen de
Franciscuslaan en de Baarlebossche.

19e Nieuwsbrief
Doorgaande route
Oudenbosch –
oktober 2019

Planning werkzaamheden
De aannemer van de gemeente is vanaf 21 oktober aan het werk. De
spoorwegovergang is van
21 oktober t/m 9 december (5.00 uur) afgesloten voor alle verkeer.
Voetgangers kunnen gebruik maken van de voetgangersoversteek bij het
station. Automobilisten en fietsers worden omgeleid.
De werkzaamheden van ProRail aan het spoor vinden plaats in het
weekend van zaterdag 7 december (01.00 uur) tot maandag 9 december
(05.00 uur).

Geen treinverkeer
Door de werkzaamheden aan de overweg en door andere
werkzaamheden tussen Zevenbergen en Roosendaal rijden er
twee weekenden geen treinen. Dit is in het weekend van 9 en
10 november en het weekend van 7 en 8 december.
Wilt u reizen met de trein? Kijk dan voor actuele reisinformatie
op www.ns.nl. Of raadpleeg 9292 voor een reisadvies op
maat, via www.9292.nl of telefonisch 0900 - 9292 (€ 0,90 per
minuut).

Contactpersonen
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het Managementsecretariaat, tel. 0165 - 390722 of
via groepmanagementsecretariaat@halderberge.nl.

Website
Op www.doorgaanderouteoudenbosch.nl vindt u alle actuele informatie, diverse sfeerimpressies en informatie
over het doorlopen traject vanaf de klankbordgroepadviezen tot en met de genomen raadsbesluiten.

