Bewonersbrief realisatie Rotonde Turnhoutseweg
Geachte bewoner,
Boskalis Nederland realiseert in opdracht van de Provincie Noord-Brabant de Randweg Baarle.
Onderdeel van de Omlegging Baarle is de aanleg van de rotonde Turnhoutseweg.
De werkzaamheden voor het verleggen van de kabels en leidingen zijn afgerond en vanaf 10 september
starten wij met het bouwen van de rotonde.
Voor de veiligheid van het fietsverkeer wordt het nieuwe fietspad als eerste gerealiseerd. Vanaf 12
september 2018 wordt het fietspad in gebruik genomen, dit betekent dat de verkeersmaatregel die is
ingesteld voor het verleggen van de kabels en leidingen zal worden verwijderd, en de fietser de
doorgaande route tussen Baarle -Turnhout weer kan gebruiken.
De werkzaamheden bestaan uit de volgende stappen:
• Het verwijderen van het asfalt en de fundering van de oude Turnhoutseweg;
• Het graven van sloten rondom de nieuwe rotonde;
• Het graven van de cunetten van de rijbaan;
• Het aanbrengen van fundering van de rotonde;
• Het aanbrengen van de betonrotonde;
• Het asfalteren van de rijbaan;
• Aanbrengen van markering, bebording en afwerken van de bermen.

De rotonde wordt voor uw en onze veiligheid buiten het verkeer gerealiseerd, voor de aansluiting van de
nieuwe rotonde op de bestaande Turnhoutseweg is er een gehele afsluiting gepland. De afsluiting is
vanaf vrijdagavond 16 november tot zondagmorgen 18 november. Over de afsluiting wordt u op een later
tijdstip geïnformeerd.

Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met Dick Schreuders via de mail:
omgevingbaarle@boskalis.com.
Vriendelijke groet,
Namens Projectteam “Omlegging Baarle”

Dick Schreuders
Omgevingsmanager
Meer informatie en nieuwsbrief

In de PlayStore onder ‘Omlegging Baarle’ is een app te downloaden met informatie over de
werkzaamheden. Zo kunt u via uw smartphone op de hoogte blijven. Daarnaast hebben wij een website
waar het werk gevolgd kan worden. Het adres is www.omleggingbaarle.nl
Voor meer informatie over het project N260 in Baarle, kunt u ook kijken op de website
www.brabant.nl/N260. Hier kunt u zich ook aan- en afmelden voor de digitale nieuwsbrief over het
project.

