
 

 

 
 
Woensdag 23 augustus informatiemiddag voor bedrijven 
werkzaamheden RINGBAAN-NOORD / KAPELSTRAAT  
 
Vanaf 31 augustus tot en met juni 2018 wordt er op de Ringbaan Noord en de Kapelstraat gewerkt aan de 
aanleg van een extra regenwaterriool. De aanleg van het extra regenwaterriool geeft de gemeente de 
mogelijkheid om direct aansluitend de Ringbaan-Noord, Kapelstraat, Waalstraat, Oude Lind en het 
Julianapark opnieuw in te richten.  
 
Donderdag 31 augustus starten de voorbereidende werkzaamheden aan de Ringbaan-Noord, Kapelstraat en 
omgeving. Deze voorbereidende werkzaamheden maken de verkeerssituatie mogelijk die nodig is om op 4 
september met de aanleg van het extra riool en de herinrichting van de Ringbaan-Noord te beginnen. Om 
bedrijven te informeren over de bereikbaarheid van de Ringbaan Noord en de Kanaalzone organiseren de 
gemeente en aannemer Heijmans een informatiebijeenkomst waarvoor we u graag uitnodigen. 
 
Wanneer:  Woensdag 23 augustus 
Hoe:  Inlopen om plannen te bekijken en vragen te stellen tussen 15.00 en 17.00 uur 
Waar:  Wijkcentrum de Poorten, Hasseltstraat 194 
 
In de Kapelstraat is aannemer Rasenberg inmiddels gestart met het verleggen van kabels en leidingen.  
Heijmans past de planning voor de aanleg van de riolering en de herinrichting af op de werkzaamheden van 
Rasenberg zodat geen onnodige overlast ontstaat en de bereikbaarheid beter wordt. 
 
Tijdelijke verkeersmaatregelen  
De werkzaamheden zorgen voor ernstige verkeershinder. Tijdens de werkzaamheden (september t/m juni 
2018) blijft op de Ringbaan-Noord altijd één rijstrook per rijrichting open voor het verkeer. Het is niet mogelijk 
om overal af te slaan naar de zijstraten in de Kanaalzone, maar er blijven altijd minimaal twee zijstraten open 
waardoor de bereikbaarheid is gegarandeerd. In de eerste fase blijven de Rijnstraat, Oude Lind en Lovense 
Kanaaldijk beschikbaar. Met de bedrijven aan de Ringbaan-Noord zelf zijn of worden individueel afspraken 
gemaakt over de bereikbaarheid. Hier is maatwerk nodig om de bereikbaarheid tussen de werkzaamheden 
door te optimaliseren. 
 
Afvalcontainers 
De (duo)containers moeten tijdens de werkzaamheden buiten de wegafzetting staan en goed bereikbaar zijn 
via verharde wegen. De ophaaldag blijft hetzelfde. De gemeente vraagt u de containers zoveel mogelijk bij 
elkaar te plaatsen. Alvast bedankt voor uw medewerking. 
 
Meer informatie 
Meer informatie over het project vindt u op www.tilburg.nl (zoekterm: Kapelstraat). Op de website van 
Heijmans voor dit project www.ringbaannoordkapelstraat.nl vindt u de meest actuele stand van zaken rondom 
de werkzaamheden. Het ontwerp van de straten kunt u vinden op www.tilburg.nl/wegwerkzaamheden 
(zoekterm: Kapelstraat Tilburg). 
 
Hebt u nog vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met aannemer Heijmans. Omgevingsmanager 
Ben Böing is bereikbaar via telefoonnummer 06 1140 3422 en per e-mail via ringbaankapelstraat@heijmans.nl. 

http://www.ringbaannoordkapelstraat.nl/

