Nieuwsbrief 3

november 2017

In opdracht van Gemeente Tilburg werkt Heijmans Infra aan de realisatie van
project ‘Ringbaan Noord – Kapelstraat’. Met deze maandelijkse digitale nieuwsbrief
blijft u tijdens de uitvoering op de hoogte van alle werkzaamheden aan de
Ringbaan Noord, de Kapelstraat, de Waalstraat, de Oude lind en het Julianapark.
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.
Het eerste asfalt is aangebracht!
Het draaien van het eerste asfalt is een feit! In de eerste
week van november is onze asfaltploeg druk in de weer
geweest om de noordzijde van Ringbaan Noord tussen de
Hasseltrotonde en de Merwedestraat opnieuw te
asfalteren. Op 14 en 15 december zal het volgende stuk
van de noordbaan worden geasfalteerd. Dan is het
gedeelte vanaf de Merwedestraat tot aan de Waalstraat
aan de beurt.

Werkzaamheden Kapelstraat
Op last van de ‘Omgevingsdienst’ van provincie Noord-Brabant zijn de werkzaamheden aan de
riolering in de Kapelstraat afgelopen week stilgelegd. In de Kasteeldreef, onder de locatie waar
vroeger een textielwasserij stond, zit een bekende grondwaterverontreiniging. Hiermee is rekening
gehouden tijdens de voorbereiding van de werkzaamheden in de Kapelstaat, maar tijdens de
uitvoering is onzekerheid ontstaan of de grondwaterverontreiniging niet wordt aangetrokken door
onze bemalingspompen. Om ervoor te zorgen dat er absoluut geen schade of gevolgschade aan de
omgeving wordt veroorzaakt zijn de pompen stil gezet en wordt alles opnieuw uitgezocht. Op het
moment dat we de situatie helemaal inzichtelijk hebben kunnen de pompen weer aan en gaan we
verder met de werkzaamheden aan de riolering van de Kapelstraat.
We willen hierbij benadrukken dat de grondwaterverontreiniging geen gevolgen heeft voor de
volksgezondheid.
In de tijd dat we even niet kunnen werken aan de riolering gaan we natuurlijk niet stil zitten. Het
werk aan de bestrating van de Kapelstraat kan wel doorgaan als gepland. Mits het weer het toelaat
ligt er nog voor de kerst asfalt op het stuk vanaf de Ringbaan tot aan de drempel van en de kruising
met de Bukskinstraat/ Wittebollenstraat. Een globale planning is hieronder te lezen.
Planning Kapelstaat
Onderdeel : Ringbaan tot Bukskinstraat

Bestrating trottoirs / parkeervakken
Aanbrengen asfalt
Aanbrengen bestrating zijwegen
Straatdeel vrijgegeven voor verkeer
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4/12 - 8/12

11/12 - 15/12

18/12 - 22/12
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Let op: Tijdens het asfalteren van de Kapelstraat en het aanbrengen van de bestrating van de
zijstraten is de Oude Kapelstraat niet toegankelijk voor auto’s. Dit zal het geval zijn vanaf maandag 18
december 7.00, tot dinsdag 19 december om 16.00.

Start werkzaamheden Waalstraat
Afgelopen maandag is een start gemaakt met de
werkzaamheden in de Waalstraat. Ook hier voert
Heijmans werkzaamheden uit aan de riolering/ ‘Blauwe
Ader’, en zal het straatwerk worden vernieuwd. De
werkzaamheden aan de Waalstraat zullen duren tot
medio februari. Tijdens de werkzaamheden zijn alle
bedrijven aan de Waalstraat, zoals garage ‘Autosprint
Tilburg’, gewoon bereikbaar.

Omzetting tijdelijke verkeersmaatregelen.
In de week van 18 december zal de tijdelijke verkeersmaatregel op Ringbaan Noord worden
omgezet. De nieuwe situatie is hieronder schematisch weergegeven. De situatie, waarin in beide
rijrichtingen één rijstrook beschikbaar is blijft gehandhaafd, evenals de maximum snelheid van 30
km/u. Het gevolg de omzetting van de verkeersmaatregelen is dat de Maasstraat weer open gaat
voor het verkeer van Ringbaan Noord dat uit de richting van de Oude Lind komt. De Drapenierstraat
zal niet meer bereikbaar zijn vanaf de Ringbaan.

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

