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In opdracht van Gemeente Tilburg werkt Heijmans Infra aan de realisatie van
project ‘Ringbaan Noord – Kapelstraat’. Met deze 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 Julianaplantsoen.
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.

‘Spectaculaire operatie: betonblok van
36 ton over Tilburgse huizen getakeld’
Op 10 oktober is in de Kapelstraat de eerste
van een serie grote rioleringsputten
geplaatst. Het betonnen gevaarte van 4 x
4,5 x 2,75 meter arriveerde omstreeks het
middaguur per vrachtwagen met dieplader.
Een 200-tons mobiele hijskraan
manoeuvreerde vervolgens het 36 ton
wegende betonblok op zijn definitieve
plaats in de Kapelstraat. Hierbij werd de
rioleringsput over enkele huizen heen
gedraaid. Uit veiligheidsoverwegingen
moesten enkele gezinnen tijdelijk uit huis.
Zij kregen een lunch aangeboden in wijkcentrum ‘De Poorten’.
Een Filmpje van de hijswerkzaamheden in de Kapelstraat is te zien op de website van het
Brabants Dagblad. Klik HIER om het filmpje te zien.

Werkzaamheden Ringbaan Noord
De werkzaamheden op de Ringbaan Noord
verlopen voorspoedig. Aan de noordzijde van deze
straat, vanaf de rotonde Midden-Brabantweg /
Ringbaan West richting de Merwedestraat, is al
goed te zien dat we daar al bijna gereed zijn om de
eerste nieuwe asfalt te gaan draaien.
De verkeerssituatie op de Ringbaan Noord, waarbij
in beide richtingen één rijstrook open is, blijft
hetzelfde tot het einde van het project medio juni
2018.

Bereikbaarheid Oude Kapelstraat
In verband met werkzaamheden aan
de nieuwe riolering in de Kapelstraat is
de kruising met de Oude Kapelstraat
afgesloten tot woensdag 15
november. De Oude Kapelstraat is tot
deze datum afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer. De bewoners
die dagelijks gebruik maken van een
parkeerplaats of van een garage aan
de Oude Kapelstraat zijn genoodzaakt
om in de periode van afsluiting uit te
wijken naar de omliggende straten.

Inschrijving geveltuintjes gesloten
Op 1 oktober is de uiterste inschrijfdatum verstreken
waarop de bewoners van de Kapelstraat en Oude Lind
zich konden inschrijven voor een geveltuintje. Naast een
achttal bestaande geveltuinen gaat dit 7 nieuwe
geveltuintjes in het straatbeeld opleveren. Daarmee
dragen we met z’n allen een steentje bij aan een
gezondere straat en een prettigere woonomgeving!

Actie: ‘Tegel eruit, zaadje erin’
Op 29 en 30 september is ons promoteam in het kader van
de actie ‘Tegel eruit, zaadje erin’ de buurt in gegaan. Namens
Heijmans deelde ze zakjes munt zaadjes uit.
Door al een paar tegels uit de achtertuin te verwijderen kan
het regenwater in de bodem trekken en gaat er minder water
naar het riool. Zo helpt u ook mee wateroverlast door
overlopende riolen te voorkomen en verdroging van de
bodem te beperken.
Met het uitgedeelde zaad kunnen deelnemers hun eigen
munt kweken en verse muntthee uit eigen tuin drinken!

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

