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Geachte heer / mevrouw,
In opdracht van de gemeente Asten start Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV
maandag 11 maart met de reconstructie van de Heesakkerweg. Hierbij wordt op de
kruising met de Beatrixlaan en de Kanaaldijk een rotonde aangelegd. Verder zal er
asfaltonderhoud plaats vinden aan de rijbaan Heesakkerweg.
Inloopavond
Vanuit Dura Vermeer en de gemeente Asten nodigen wij u uit voor een inloopavond
waarop wij de werkzaamheden zullen toelichten. De inloopavond vindt plaats op:
donderdag 7 maart 2019
van 18.00 tot 20.00 uur
Varendonck College, Beatrixlaan 25 Asten
Tijdens de inloopavond kunt u informatie krijgen over de planning en de bijbehorende
verkeersmaatregelen. Ook is er gelegenheid voor bewoners om vragen te stellen.

34196257

Fasering
Gezien de aard van de werkzaamheden wordt het werk in meerdere fases uitgevoerd.
In fase 1 wordt de kruising van de Heesakkerweg met de Beatrixlaan in 8 weken
omgebouwd tot rotonde. Hierbij wordt de kruising afgesloten voor afslaand verkeer en
is het enkel mogelijk via een bypass op de Heesakkerweg rechtdoor te rijden. Deze
fase loopt van 11 maart t/m begin mei. Na deze fase wordt de Heesakkerweg voor een
periode van zo’n 6 weken afgesloten en vinden er diverse werkzaamheden plaats aan
de verharding van de Heesakkerweg in Asten en de Provincialeweg in Someren. Hierbij
zal de weg voorzien worden van nieuw asfalt. Medio eind juni zullen de
werkzaamheden volledig afgerond zijn en wordt de Heesakkerweg weer opengesteld
voor al het verkeer. Tijdens de werkzaamheden wordt voor doorgaand verkeer een
omleidingsroute ingesteld en voor bestemmingsverkeer worden tijdelijke maatregelen
getroffen.
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Meer informatie
Wilt u op de hoogte blijven van de voortgang van de werkzaamheden kunt u zich
aanmelden voor een mailing. Dit kan door een e-mail te sturen naar
gemeente@asten.nl met onderwerp ‘Heesakkerweg’.
Met vriendelijke groet,
Dura Vermeer Infra Regionale Projecten BV
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