
Tilburg, 15 oktober 2019

Aanleg Snelfietsroute F261 Tilburg - Waalwijk
We fietsen met z'n allen steeds vaker en over langere afstanden. En dat is goed nieuws. Meer fietsen
levert een positieve bijdrage aan gezondheid, het klimaat en aan een bereikbare stad. Daarom legt de
gemeente Tilburg samen met de gemeenten Loon op Zand en Waalwijk en de Provincie een
snelfietsroute aan van Tilburg naar Waalwijk.

Aannemer Heijmans Infra B.V. heeft van gemeente Tilburg de opdracht gekregen om de snelfietsroute
F261 Tilburg - Waalwijk aan te leggen. De werkzaamheden van de snelfietsroute starten in de 2e helft
van 2019 en duren tot eind 2020.

Fase 3
Op maandag 21 oktober om 7.00 uur starten we met de werkzaamheden voor fase 3 van de
snelfietsroute; de Kraaivenstraat tussen de Zevenheuvelenweg en de Grootvenstraat. De
werkzaamheden worden over 3 deelfases uitgevoerd: 3.1-3.2-3.3. Tevens wordt er aan de kruising
Zevenheuvelenweg/Kraaivenstraat gewerkt. De kruising wordt eveneens in 3 deelfasen uitgevoerd.

Wat gaan we doen?
Het bestaande fietspad wordt omgebouwd naar de snelfietsroute. De bestaande rijweg en
bedrijfsinritten wordt gereconstrueerd. Het kruispunt Zevenheuvelenweg/Kraaivenstraat wordt
eveneens gereconstrueerd en krijgt een nieuwe verkeersregelinstallatie.

Bereikbaarheid
De Kraaivenstraat is gedurende alle deelfasen bereikbaar middels eenrichtingverkeer tussen de
Zevenheuvelenweg en de Grootvenstraat. Brom-fietsers en voetgangers kunnen langs de
werkzaamheden. Zie bijlage kaartje 1, z.o.z.
Tijdens de werkzaamheden aan de kruising Zevenheuvelenweg/Kraaivenstraat is er bij alle
rijrichtingen minimaal 1 rijbaan beschikbaar.
Voor de Kraaivenstraat wordt er een omleidingsroute ingesteld: zie bijlage kaartje 1, z.o.z.
Reconstructie inritten: in goed overleg met u worden deze uitgevoerd zodat u bereikbaar blijft.

Laden en Lossen
Vrachtwagens kunnen niet lossen of laden op de Kraaivenstraat. Dit moet op het bedrijfsterrein
geschieden, of in overleg bij een van uw buren.

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met Jan-Hein Heijmans, omgevingsmanager
van Heijmans Infra. Hij is telefonisch bereikbaar op 06–21512178 of via mail:jheijmans3@heijmans.nl
Meer informatie kunt u vinden op www.tilburg.nl\wegwerkzaamheden



Kaartje 1.


