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In opdracht van de gemeente Tilburg is Heijmans Infra sinds september aan het werk met
aanleg van de snelfietsroute F261 Tilburg-Waalwijk.

In deze nieuwsbrief geven wij een update van de stand van zaken van de werkzaamheden
en een vooruitblik voor de tweede helft van 2020.

1. Wat is er reeds gerealiseerd

In de afgelopen periode is de kruising bij de Wandelboslaan en het zuidelijke deel van de
Reitse Hoevenstraat aangepakt. De oude riolering is vervangen door een zogenaamde
blauw ader. Bovengronds worden de contouren van de Snelfietsroute zichtbaar. Het 1e deel
tussen de Wandelboslaan en de Dr. Ahausstraat is gereed en wordt er hard gewerkt in het
volgende deel van de Reitse Hoevenstraat.

De kruising Zevenheuvelenweg met de Kraaivenstraat en Midden-Brabantweg is gereed. De
kruising is vergroot en er is een nieuwe verkeersregelinstallatie voor de kruising met de
Kraaivenstraat geplaatst. Met deze aanpassing is de verkeerscapaciteit vergroot en is het
veiliger geworden om vanaf de Kraaivenstraat de Zevenheuvelenweg op te gaan.

2. Vooruitblik tweede helft 2020

Reitse Hoevenstraat
De riolering tot aan het Frans Siemerpad is reeds aangelegd. Het aanleggen van de nieuwe
bestrating en het fietspad gaat op dit stuk door tot aan de bouwvak, (van 24-juli t/m 16
augustus). Na de bouwvak wordt het laatste stuk van de Reitse Hoevenstraat (vanaf het
Frans Siemerpad tot aan de Rueckertbaan)  aangepakt. Ook hier wordt de riolering
vervangen en wordt de Snelfietsroute aangelegd.

Rotonde Lage Witsiebaan
De rotonde Lage Witsiebaan met de Reitse Hoevenstraat wordt omgebouwd tot een kruising
en de rijbanen worden versmald in de Lage Witsiebaan.



Dr. Deelenlaan
Voor dit weggedeelte zijn veel kabels en leidingen verlegd, nieuwe riolering aangelegd en
een aansluiting gemaakt met de riolering in de Rueckertbaan-Noord. Naar verwachting zijn
de  Dr. Deelenlaan en de Rueckertbaan-Noord gereed voor 24 juli. De dr. Deelenlaan is dan
weer in twee richtingen berijdbaar.

Na juli/augustus is het  gedeelte tussen de Dr. Eijgenraamstraat en de ophaalbrug over het
Wilhelminakanaal aan de beurt. Op het brugdek komt nog een nieuwe slijtlaag.

Kraaivenstraat-Noord
Na de bouwvak vanaf 17 augustus, starten we met dit gedeelte van de Kraaivenstraat en
wordt in verschillende fasen uitgevoerd. Aangrenzende bedrijven worden hier tijdig over
geinformeerd.

Kraaivenstraat-Zuid
Op dit moment wordt er gewerkt aan het gedeelte tussen Anac en  de Jules de Beerstraat.
Hier wordt het straatwerk vervangen voor asfalt. Gelijktijdig wordt er gewerkt aan het
fietspad. De oude verharding en de fundering wordt vervangen tot aan de ophaalbrug over
het Wilhelminakanaal. Het bestaande straatwerk in de rijweg blijft intact.

3. Enquête

Graag willen we bij u polsen hoe u denkt over onze aanpak voor de aanleg van de
Snelfietsroute. Dit doen we om ervan te leren en ons te verbeteren. Voor alle duidelijkheid;
de enquête gaat over de uitvoeringsperiode door Heijmans Infra tot nu toe, dus niet over de
periode van voorbereiding door de gemeente Tilburg. U kunt de enquête vinden door op de
link https://enquete.prestatiedatabank.nl/gqu8w te drukken of in de bovenste balk van uw
computer in te vullen. Alvast hartelijk dank voor uw tijd en moeite en wij stellen het op prijs
als u de enquête voor 3 juli kunt invullen.

4. Bereikbaarheid tijdens de bouwvak

In de bouwvakvakantie van 24 juli t/m 16 augustus wordt er niet gewerkt.
Heeft u vragen of opmerkingen tijdens de bouwvak? 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

Wij wensen u een fijne vakantie.

Gemeente Tilburg &  Heijmans Infra


