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Tijdens de uitvoering van project ‘Ringbaan Noord – Kapelstraat’ zal
Heijmans Infra iedere maand een digitale nieuwsbrief uitgeven.
Hiermee worden de omwonenden en bedrijven per mail
geïnformeerd over de werkzaamheden en de daarbij horende
verkeersmaatregelen. Wilt u deze nieuwsbrief ook in de ontvangen?
Meldt u zich dan aan voor onze digitale nieuwsbrief op de Heijmans
projectwebsite www.ringbaannoordkapelstraat.nl. Ter ere van het
eerst exemplaar wordt deze ook éénmalig huis-aan-huis bezorgd.

QR code projectwebsite

Blijf ook op de hoogte van de veranderingen in de verkeerssituatie en de werkzaamheden
met onze WhatsApp service. Aanmelden kan door een WhatsApp bericht met de tekst 'RBN
AAN' te sturen naar: 06- 4565 1253.
Informatiebijeenkomst omwonenden
Op 23 augustus vond er een informatiebijeenkomst
plaats in wijkcentrum ‘De Poorten’. Bedrijven en
bewoners konden hier terecht voor alle informatie
over het project ‘Ringbaan Noord – Kapelstraat.
Zowel Gemeente Tilburg als Heijmans was met
meerdere projectmedewerkers aanwezig om alle
belangstellenden van informatie te voorzien.

Werkzaamheden Kapelstraat
In de Kapelstraat is op vrijdag 15 september door
Heijmans de eerste schop in de grond gezet. Tussen
de Ringbaan-Noord en de kruising met de
Curaçaostraat is alle bestrating van de Kapelstraat
verwijderd. De woningen blijven over loopschotten
te voet bereikbaar. Tijdens de werkzaamheden in de
Kapelstraat gaan diverse parkeerplaatsen tijdelijk
vervallen. Hiervoor zal helaas moeten worden
uitgeweken naar de omliggende straten.
Werkzaamheden Ringbaan Noord
Op 4 september is Heijmans gestart met werkzaamheden aan de Ringbaan Noord. Tijdens
de werkzaamheden blijft er altijd één rijstrook per rijrichting open voor het verkeer. In de
eerste fase wordt er gewerkt aan de noordelijke rijbaan (zijde Kanaalzone), bewoners van de
Ringbaan kunnen langs de zuidelijke rijbaan blijven parkeren.

Bereikbaarheid bedrijven ‘Kanaalzone 1’
De bedrijven aan de Maasstraat, Waalstraat en
Goirkekanaaldijk zijn tot te bereiken via de Rijnstraat. Eén van
de omleidingsborden voor het bereiken van deze bedrijven in
deze straten is hiernaast afgebeeld.
Voor elk bedrijf direct aan de Ringbaan Noord is in overleg een
zo passend mogelijke oplossing gezocht. Zodoende zorgen we
er samen voor dat de bedrijven een maximale bereikbaarheid
hebben tijdens de werkzaamheden voor de deur.

Geveltuintjes
Bewoners van de Kapelstraat en de Oude Lind die interesse
hebben in een geveltuintje kunnen zich nog steeds melden.
Voor meer informatie, en om te zien of u in aanmerking
komt voor een geveltuintje, kijkt u op de onderstaande
website. Hier kunt u zich tevens aanmelden. Aanmelden kan
tot 1 oktober.

Werkzaamheden Rasenberg - APK
Voorafgaand aan de werkzaamheden van Heijmans Infra zal de firma Rasenberg - APK actief
zijn binnen het projectgebied. In opdracht van de diverse nutsbedrijven zullen ze
werkzaamheden verrichten aan kabels en leidingen. Voor vragen over de werkzaamheden
van Rasenberg – APK kunt u terecht bij de uitvoerder van opdrachtgever Enexis, Dhr.
Antoine Beekmans. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06- 4633 5289 en per e-mail via
Antoine.Beekmans@enexis.nl.

Meer informatie
Meer informatie, en de meest actuele stand van zaken rondom de werkzaamheden, vindt u
op de projectwebsite van Heijmans, www.ringbaankapelstraat.nl.
Hebt u nog vragen, bijvoorbeeld over deze digitale nieuwsbrief, dan kunt u contact opnemen
met aannemer Heijmans. Omgevingsmanager Ben Böing is bereikbaar via telefoonnummer
06- 1140 3422 en per e-mail via ringbaankapelstraat@heijmans.nl.

