
Tilburg, 17 juli 2020

Aanleg snelfietsroute F261 Tilburg-Waalwijk
Geachte heer, mevrouw,

In opdracht van de gemeente Tilburg is Heijmans Infra aan het werk met aanleg van de
snelfietsroute F261 Tilburg-Waalwijk. Met ingang van maandag 17 augustus vanaf 7.00
uur wordt er gewerkt aan de Kraaivenstraat Noordzijde (tussen Zevenheuvelenweg en
Grootvenstraat/IJpelareweg) en duurt tot medio december 2020, onder voorbehoud van
externe omstandigheden zoals het weer.

Wat gaan we doen:
· aanleg riolering
· vernieuwen fundering rijweg, fietspad en inritten
· aanbrengen asfaltverhardingen rijweg en fietspad
· vernieuwen inritten

Hoe gaan we dat doen & fasering van het werk:
· de werkrichting is vanaf de Zevenheuvelenweg richting Grootvenstraat
· de rijweg wordt in 3 fasen van ca. 200 meter uitgevoerd. In iedere fase wordt de

rijweg in 2 delen aangepakt (Oost en West)
· zie bijgaand schema voor de fasering en indeling van werkvakken (hierbij is fase 1 -

werkvak 1 uitgewerkt als voorbeeld)
· de laatste laag asfalt voor de gehele rijweg Kraaivenstraat wordt in 1 fase uitgevoerd

(na werktijd)
· het asfalteren van het fietspad wordt in 1 fase uitgevoerd (na werktijd)
· de inritten naar bedrijven worden voor de voet aangelegd

Verkeer
· fietsers en voetgangers blijven op het bestaande fietspad in 2 richtingen rijden en

worden afgeschermd met rood-witte bakens. Het fietspad wordt tijdelijk versmald naar
2 meter breedte.

· als het fietspad wordt aangelegd, is er op de rijweg een strook beschikbaar voor
fietsers en voetgangers en deze wordt afgeschermd met rood-witte bakens.

· doorgaand (auto)verkeer gaat via eenrichtingsverkeer vanaf de Zevenheuvelenweg
richting Grootvenstraat. Er geldt een stopverbod binnen het werkvak

· intern verkeer: het is wenselijk indien mogelijk om tijdelijk 1 inrit gezamenlijk te
gebruiken, zoals tijdens de oriënteringsgesprekken met u besproken. (voordeel: uw
eigen inrit is dan snel gereed en beschikbaar)

Laden en Lossen
· zoveel mogelijk op eigen terrein
· Autotransporters: deze moeten of voor of na iedere werk-fase hun auto laden of

lossen op de rijweg. Dus niet in een werkvak of daar waar het doorgaand verkeer
geblokkeerd wordt, of op een berm van de weg. De laad/losplaats wordt met een



verkeersbord aangegeven.
· Truck-onderhoud: Bij voorkeur de truck zonder trailer naar de garage laten komen,

indien de trailer toch mee komt, deze op eigen terrein of naast gelegen straten
stallen.

· 24/7 Truckservice: niet mogelijk bij asfalteren bovenste laag rijweg of fietspad.
(datum wordt tijdig doorgegeven)

Bereikbaarheid bedrijven voor klanten-bezoekers-personeel
· bedrijven blijven bereikbaar
· bedrijven niet bereikbaar tijdens het aanbrengen bovenste laag asfalt rijweg en

tijdens aanbrengen asfalt fietspad. Deze werkzaamheden zullen worden uitgevoerd
na werktijd.

Werkzaamheden gaan vaak niet zonder enige hinder of overlast maar die proberen we wel
te minimaliseren. Ook rekenen wij op uw begrip en medewerking en hopen er samen met u
als eindgebruiker een mooi project van te maken. Alvast hartelijk dank.

Meer informatie
Heeft u vragen of opmerkingen? Of wilt u een persoonlijke toelichting. Neem dan contact op
met Jan-Hein Heijmans, omgevingsmanager van Heijmans Infra. Hij is telefonisch bereikbaar
op
06–21512178 of via e-mail snelfietsroutetilburg@heijmans.nl  Meer informatie: zie onze
projectwebsite: www.snelfietsroutewaalwijktilburg.nl

Met vriendelijke groet,

Heijmans Infra

Bijlage: 1. Fasering en werkvakken


