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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.
Sneeuwverlet
In de digitale nieuwsbrief van november informeerde we u over
de planning van de werkzaamheden in de Kapelstraat en gaven
we u een week waarin de tijdelijke verkeersmaatregelen op de
Ringbaan Noord worden omgezet. Echter hebben we door de
hevige sneeuwval eerder deze maand onverhoopt een aantal
dagen verlet opgelopen. Hierdoor zijn diverse werkzaamheden in
de planning vooruitgeschoven. In deze nieuwsbrief worden de
nieuwe datums genoemd waarmee u rekening kunt houden.

Nieuwe planning werkzaamheden verharding Kapelstraat
Door het sneeuwval van afgelopen maand zijn onder andere de werkzaamheden in de Kapelstraat
wat opgeschoven. Hieronder is de nieuwe globale planning te zien voor bestraten van de
parkeervakken/ trottoirs en asfalteren van de rijbaan van de Kapelstraat, op het stuk vanaf de
Ringbaan tot aan de drempel van en de kruising met de Bukskinstraat/ Wittebollenstraat.
Planning Kapelstaat
Onderdeel : Ringbaan tot Bukskinstraat
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Bestrating trottoirs / parkeervakken
Aanbrengen asfalt
Aanstraten Curacaostraat / O. Kapelstraat
Kapelstraat vrijgegeven voor verkeer

Tijdens het asfalteren van de Kapelstraat vandaag (vrijdag 22 december van 07.00 tot 16.00) is de
Oude Kapelstraat niet toegankelijk voor auto's. Ook tijdens het aanbrengen van de bestrating naar de
zijstraten van de Kapelstraat, is de Oude Kapelstraat niet toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer.
Dit zal het geval zijn van woensdag 10 januari 2018 om 07.00 tot vrijdag 12 januari 2018 om
16.00. Tijdens de feestdagen is de Oude Kapelstraat gewoon via de Kapelstraat in te rijden met de
auto.

Omzetting tijdelijke verkeersmaatregelen
In de vorige nieuwsbrief informeerde we u
eveneens over de omzetting naar een nieuwe
situatie in het verkeer. Ook de datum waarop
deze verkeerssituatie zal ingaan schuift door
naar een later tijdstip. De situatie zoals
uitgetekend hiernaast en in de vorige
nieuwsbrief zal worden omgezet op 11 januari
2018, ergens in de loop van de dag. Als
verkeersdeelnemer zult u van deze omzetting
geen last hebben. Een grotere versie van de afbeelding hiernaast kunt u vinden in de nieuwsbrief van
november.

Werkzaamheden riolering Kapelstraat en Waalstraat
Vorige maand informeerde we u dat de werkzaamheden aan de
riolering in de Waalstraat en de Kapelstraat zijn stilgelegd op last van de
‘Omgevingsdienst’ van provincie Noord-Brabant. Op dit moment zijn we
druk bezig om alle rapporten en stukken opnieuw in te dienen zodat de
pompen om het grondwaterpeil te verlagen weer gestart kunnen
worden. Wanneer de werkzaamheden aan de riolering weer verder
zullen gaan is nog niet bekend. Naar verwachting zal dit in de
Kapelstraat medio januari zijn, en in de Waalstraat begin februari.

Kappen bomen Ringbaan Noord.
Tussen maandag 15 januari en donderdag 18 januari van 2018
worden de eikenbomen aan de Zuidbaan van Ringbaan Noord
tussen de Drappenierstraat tot aan het Julianaplein gekapt. We
verzoeken u vriendelijk om deze dagen niet te parkeren tussen
de bomen die we gaan vellen. We zullen u in deze week ook op
het tijdelijke parkeerverbod wijzen door het plaatsen van
verkeersborden en het versturen van een huis-aan-huis brief.
Aan het einde van het project zullen we in totaal ruim 100
bomen terug planten binnen het projectgebied.

Tijdens de feestdagen zijn we twee weken met vakantie. Mocht u in die tijd
vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met onze omgevingsmanager.
Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06- 1140 3422 en per e-mail via
ringbaankapelstraat@heijmans.nl

Heijmans Infra wensen u prettige feestdagen en alvast e
een gezond en gelukkig 2018!

