‘Reconstructie Kerkendijk noord’

Juli 2018

      


Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief

•

bovenste lagen asfalt vervangen

‘Reconstructie Kerkendijk noord’. Hiermee informeren wij

•

rijbaan licht verbreden richting fietspad

u graag over de voorgenomen werkzaamheden aan de

•

kruispunten accentueren met markeringen

Kerkendijk.

(geen verhoogde kruisingsvlakken)

In de nieuwsbrief vindt u informatie die we
graag met u delen over de uitvoering van het
werk ‘Reconstructie Kerkendijk noord’:
•

Wat gaan we maken:
het ontwerp

•

Wie gaat het maken:
de aannemer

•

Hoe gaan we het maken:
de planning en fasering

•

Hoe houden we u verder op de hoogte:
de communicatie

•

instellen ‘60 km-zone’

•

fietspad gedeeltelijk verleggen en uitvoeren in beton

•

aanplant nieuwe bomen

Bovenstaande werkzaamheden gaan we combineren met
onderhoudswerkzaamheden aan de Kerkendijk binnen de
bebouwde kom van Someren-Heide:
•

bovenste lagen asfalt vervangen

•

tegels en klinkers herstraten waar nodig

•

kruisingsvlakken Ploegstraat–Smulderslaan en Brinkweg
uitvoeren in asfalt

•

verplaatsen noordelijke komgrens richting Michelslaan

•

instellen ‘bromfietsers op de rijbaan’

•

maatregelen veilige schoolomgeving

Het ontwerp is mede tot stand gekomen door de inbreng
van bewoners, bedrijven en overige belanghebbenden.
Ontwerp

De input die we gekregen hebben tijdens de informatie-

Nadat in 2016 groot onderhoud is uitgevoerd aan het

en klankbordgroep bijeenkomsten hebben geleid

zuidelijk gedeelte van de Kerkendijk, volgt nu het noordelijke

tot verbeteringen van het ontwerp. De uiteindelijke

deel (gedeelte rotonde Loovebaan tot aan komgrens

ontwerptekeningen van bovenstaande activiteiten zijn in te

Someren-Heide). Op dit gedeelte van de Kerkendijk gaan we

zien via de website van de gemeente Someren:

samengevat het volgende doen:

        

•

   

grastegels verwijderen

Aannemer

bewoners, bedrijven en weggebruikers te informeren.

De werkzaamheden worden in opdracht van gemeente

Denk hierbij aan (digitale) nieuwsbrieven, inloopspreekuur,

Someren uitgevoerd door de aannemer Dura Vermeer, een

persoonlijk informatieboekje, maar ook de inzet van een

landelijk opererend bouwbedrijf met vestigingen in o.a.

omgevingsmanager. De insteek hiervan is een persoonlijke

’s-Hertogenbosch en Weert.

benadering waarbij belanghebbenden tijdig worden
geïnformeerd over wanneer, welke werkzaamheden
worden uitgevoerd en welke gevolgen dit heeft voor
de bereikbaarheid. Eind augustus starten we met een
informatieavond, waarop u kennis kunt maken met de
aannemer. Belanghebbenden ontvangen hiervoor binnenkort
een uitnodiging.

Vragen?
We hebben deze aannemer geselecteerd op basis van een

Heeft u nog vragen over het project Reconstructie Kerkendijk

goede prijs / kwaliteit verhouding. Het bereikbaar houden

noord? Stel ze dan gerust. U kunt hiervoor een mail

van woningen en bedrijven tijdens de uitvoering heeft sterk

sturen naar  met als onderwerp:

meegewogen in de beslissing.

‘Reconstructie Kerkendijk noord’.

Planning en fasering
Na het gedeeltelijk kappen van de bomen, het vervangen
van de waterleiding en de aanleg van glasvezelkabels, start
de aannemer begin september 2018 met de uitvoering.
Dura Vermeer heeft speciaal voor dit project een aanpak
bedacht met een juiste balans tussen bereikbaarheid
en het kwalitatief uitvoeren van de werkzaamheden. De
werkzaamheden aan de hoofdrijbaan en de werkzaamheden
binnen de bebouwde kom worden eind 2018 afgerond. De
werkzaamheden aan het fietspad (buiten de bebouwde kom)
worden begin 2019 uitgevoerd. De aanplant van de nieuwe
bomen volgt dan in het najaar van 2019.

Communicatie
In principe vindt alle communicatie over de uitvoering van
het werk via de aannemer plaats. Dura Vermeer gaat een
breed scala aan communicatiemiddelen inzetten om

Disclaimer
Ondanks de zorgvuldige samenstelling van deze nieuwsbrief kan de gemeente Someren geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade, direct dan wel indirect, ten gevolge van eventuele fouten of vergissingen in deze nieuwsbrief.

