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Aan de bewoner(s) / gebruiker(s) van dit pand

Uw brief van :
Afdeling

:

Datum

:

Onderwerp

:

Dhr. J. van Strien
SB/P&V
Tel. : (06) 52 58 41 21
7 april 2020
E-mail : openbareruimte@s-hertogenbosch.nl
Start eerste fase herinrichting Aartshertogenlaan - Orthenseweg
Ref.

:

Geachte heer/mevrouw,
Op dinsdag 14 april 2020 starten we met het opnieuw inrichten van de kruising Aartshertogenlaan Orthenseweg. De firma Mouwrik Waardenburg BV voert de werkzaamheden uit. Naar verwachting
ronden we het werk eind juli 2020 af. De herinrichting verdelen we in twee fases.
Fase 1
In deze fase gaan we aan de slag met een deel van de Orthenseweg en de Aartshertogenlaan. Het
werkgebied is met een rode stippellijn in de afbeelding hieronder aangegeven. Op de parallelwegen
gaan we op vier locaties aan het werk. Deze locaties zijn oranje in de afbeelding.
Bereikbaarheid
De rijbanen op de Orthenseweg worden niet
allemaal tegelijkertijd afgesloten. De
aannemer werkt eerst aan de rijbaan van
zuid naar noord. Dit is de blauw gekleurde
rijbaan. Het verkeer kan in twee richtingen
rijden op de rijbaan van noord naar zuid. Dit
is de groen gekleurde rijbaan. De kruising
Aartshertogenlaan – Orthenseweg is geheel
afgesloten.
Parallelwegen
Het werk op de parallelwegen zijn kleine,
aparte fases. In deze fases is het niet te
voorkomen dat de woningen op enig moment
moeilijk te bereiken zijn. De woning is wel
altijd te voet te bereiken. Hiervoor worden
waar nodig loopschotten gelegd. Ook is het
niet mogelijk om uw auto te parkeren in het
werkgebied. Wij verzoeken u om uw auto
ergens anders in de wijk te parkeren.
Bewoners van omliggende panden
ontvangen voor aanvang van de
werkzaamheden meer informatie hierover.
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RIVM richtlijnen
Tijdens de werkzaamheden is het belangrijk om de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus op te
volgen. We vragen u om fysiek contact met werknemers te vermijden en 1,5 meter afstand te houden.
Fase 2
Op 15 juni 2020 starten we met de tweede fase. Deze fase duurt naar verwachting tot eind juli 2020.
Voor de aanvang van de werkzaamheden ontvangt u opnieuw een brief.
Meer informatie
De herinrichting bestaat onder andere uit het aanpassen van de kruising, het plaatsen van slimme
verkeerslichten en het aanleggen van een voorrangsplein. Meer informatie over de herinrichting van uw
omgeving? Kijk dan op www.s-hertogenbosch.nl/aartshertogenlaanorthenseweg
Heeft u vragen?
Heeft u vragen over uitvoering of planning van de werkzaamheden? Neem dan contact op met de
uitvoerder van firma Mouwrik Waardenburg, de heer J. van Dooijeweert. Zijn e-mail is
j.v.dooijeweert@mouwrik.nl. U kunt ook bellen naar het algemene nummer: 0418 654 620.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de heer J. van Strien, projectleider van de afdeling
Projectmanagement en Voorbereiding. Zijn telefoonnummer is (06) 52 58 41 21. Of stuur een e-mail
naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp ‘Aartshertogenlaan - Orthenseweg’.
Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding,
Ir. T.J.J.R. Prinsen

