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 Datum Ons kenmerk 

 6 april 2016 16115 

   

 Postadres Bezoekadres 

 Postbus 90155 Spoorlaan 181 

 5000 LH  Tilburg  

   

 

 

Onderhoud asfalt Burgemeester Letschertweg 

Werkzaamheden van vrijdag  22 april  t/m  maandag 25 april 2016  
 

De gemeente gaat  asfaltonderhoud uitvoeren op de Burgemeester Letschertweg, tussen de Eindesestraat  en 

de Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg. Bij dit onderhoudswerk worden veel machines ingezet en er 

vindt zwaar transport plaats. Er worden omleidingsroutes ingesteld want de weg is in zijn geheel afgesloten.  

Van vrijdag 22 april vanaf 20.00 uur tot en met maandagochtend 25 april 06.00 uur wordt er gewerkt. Om het 

werk in de korte tijd uit te voeren, werkt de aannemer zowel overdag als 's nachts.  

 

Werkzaamheden  

De werkzaamheden bestaan uit asfalt frezen, lussen slijpen voor verkeerslichten en het aanbrengen van een 

geluid reducerende asfaltlaag. Aansluitend wordt nieuwe belijning en markering op het asfalt aangebracht.  

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen en planning  

Er worden omleidingsroutes ingesteld voor het doorgaande en lokale verkeer. Alle omleidingsroutes zijn terug 

te vinden op de website www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden. Om de veiligheid van automobilisten en 

werkverkeer/werklieden  te garanderen wordt de weg tussen de Eindesestraat  en de Burgemeester Baron van 

Voorst tot Voorstweg geheel afgesloten. Dit zorgt voor de kortst mogelijke uitvoeringstermijn en beperkte 

overlast voor weggebruikers.  

Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de route Burgemeester Baron van Voorst tot Voorstweg en 

Bredaseweg. Het bestemmingsverkeer wordt omgeleid via de route Burgemeester Baron van Voorst tot 

Voorstweg, Dongenseweg, Gesworenhoekseweg, Theseusstraat en Althenastraat. 

Weersomstandigheden kunnen leiden tot wijziging in de planning. 

 

Meer informatie 

Hebt u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Coen den Teuling van de gemeente. Hij is bereikbaar via 

telefoonnummer 06 1589 7257 en per e- mail coen.den.teuling@tilburg.nl.  

Voor vragen aan de aannemer, kunt u contact opnemen met uitvoerder Adriaan van Alphen. Hij is bereikbaar 

via telefoonnummer 06 5144 9517 en per email aalphen@heijmans.nl. 

___________________________________________________________________________________________ 

Voor meer informatie over werkzaamheden van de gemeente Tilburg kijkt u op www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden 

 

 


