
Tilburg, 25 november 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. In aansluiting op onze brief van 6 november moeten wij
u helaas meedelen dat in verband met de te verwachten weersomstandigheden voor
aanstaande zondag (temperatuur) de planning is aangepast.

Donderdag 26 november van 6.00-18.00 uur
· aanbrengen alleen onderlagen asfalt voor werkvak 5+6 (laatste 200 meter) tot de

Grootvenstraat. Hierbij is de rijbaan voor de laatste 200 meter afgesloten voor
autoverkeer. De tussenlaag wordt op zondag aangebracht.

· inritten bedrijven Oostzijde (Toyota Louwman, Opel Van Mossel, Van Mossel
Occasion Center, Van Mossel Bedrijfsauto’s en International Carlease) bereikbaar via
fundering fietspad.

· inritten bedrijven Westzijde (Van Geloven) niet bereikbaar. Ingang via poort
Grootvenstraat. Personenautoparkeerplaats Van Geloven bij Maître Paul is wel
bereikbaar. (is reeds afgestemd)

· op vrijdag 27 en zaterdag 28 november is de Kraaivenstraat bereikbaar voor alle
verkeer, behalve het laatste werkvak 5+6; dit blijft tot zondag 18.00 uur afgesloten.
Bedrijven zijn bereikbaar via het fietspad.

Zondag 29 november van 6.00-18.00 uur
· De bovenste laag asfalt van de rijweg Kraaivenstraat kan niet worden aangebracht.

Hiervoor wordt een nieuwe datum gepland en zodra bekend wordt die met u
gecommuniceerd.

· Aanbrengen tussenlaag asfalt werkvak 5+6 gaat door.
· aanbrengen asfalt fietspad, onderlaag, tussenlaag en rode deklaag gaat door.
· aanbrengen belijning en markeringen gaat door
· op deze dag is de Kraaivenstraat Noord afgesloten voor alle verkeer tussen de

Zevenheuvelenweg en de Grootvenstraat.
· 24/7 diensten dienen vanuit een andere vestiging te worden georganiseerd.
· Voertuigen die nodig zijn voor uw bedrijfsactiviteiten dienen op tijd buiten de

Kraaivenstraat Noord te worden geparkeerd.
· Er mogen geen voertuigen, trailers en dergelijke in de Kraaivenstraat Noord

geparkeerd staan.
· Na het voltooien van deze werkzaamheden is de Kraaivenstraat weer in twee

richtingen bereikbaar en zijn er tot het kerstreces nog afrondende werkzaamheden
aan inritten en bermen.

Uiteraard onder voorbehoud van externe omstandigheden zoals het weer. Graag deze brief
delen met uw medewerkers, klanten en leveranciers.



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 e-mail snelfietsroutetilburg@heijmans.nl  Meer informatie: zie onze
projectwebsite: www.snelfietsroutewaalwijktilburg.nl

Met vriendelijke groet,

Heijmans Infra


