
 

  Uden, xx september 2018 

 

 

 

 

 

Ons kenmerk : NB18019/18/JLA/2407-1 – Reconstructie Hervensebaan 

Datum : 14-9-2018 

Betreft : Fase 3  

 

  

 

Geachte heer/mevrouw  

  

Onze werkzaamheden verlopen voorspoediger dan verwacht en daarom kunnen wij 

eerder aan fase 3 beginnen: namelijk op donderdag 20 september. Het gevolg is dat de 

Sigarenmakerstraat eerder opengesteld wordt voor verkeer. 

 

 

Wat gaan wij doen in fase 3? 
 

Wij gaan onze werkzaamheden aan de Hervensebaan in zuidelijke richting voortzetten ter 

hoogte van de Sigarenmakerstraat richting de Speldenmakerstraat. Tegelijkertijd gaan 

wij werken aan het fietspad (zijde Caroluswijk), waarbij wij een deel van het fiets- en 

voetpad in orde maken, namelijk het deel van de Weidekruidlaan tot aan de Heemstraat.  

 

 

Wat verandert er voor u? 
 
Voor automobilisten:  

Onze werkzaamheden verplaatsen in zuidelijke richting vanaf de kruising met de 

Hervensenbaan- Sigarenmakerstraat tot aan de kruising Hervensebaan-

Speldenmakerstraat. Hierdoor is doorgaand verkeer voor zowel fietsers als voetgangers 

over de Hervensebaan, ter hoogte van de Sigarenmakerstraat tot en met de 

Speldenmakerstraat, in beide richtingen niet mogelijk. Echter, door het realiseren van de 

kruising met de Sigarenmakerstraat is er voor automobilisten een nieuwe 

omleidingsroute gekomen, namelijk via de Sigarenmakerstraat en de 

Speldenmakerstraat richting de de Hervensebaan. Tweerichtingsverkeer van de Balkweg 

naar de Bruistensingel blijft op deze manier mogelijk. 

 

 

Fietsers 

De omleidingsroute voor fietsers blijft in tact en verloopt via de wijk de Herven naar de 

Balkweg in twee richtingen. Fietsers dienen gebruik te maken van het dubbelzijdige 

fietspad aan de zijde van de scholen en vervolgens ter hoogte van het de Helicon over te 

steken om gebruik te maken van de tijdelijke omleidingsroute door de wijk “de Herven”, 

die eindigt via de Eerste Hervendreef op de Balkweg. Scholieren wordt aangeraden via 

deze route hun weg te blijven vervolgen, dit in verband met de verkeersveiligheid. 

Bestemmingsverkeer voor fietsers is mogelijk via de Hervensebaan richting de 

Sigarenmakerstraat en de Speldenmakerstraat. 

   

Aan: De bewoners c.q. gebruikers van dit adres. 

 

 

 



In het bijgevoegde plaatje kunt u de door ons ingestelde omleidingsroute voor fietsers en 

voetgangers zien. 

 
Bestemmingsverkeer 

Wij hebben bussen, ambulances en taxi’s geïnformeerd over de omleidingsroute. Met 

bewoners op de huisnummers binnen het werkgebied zijn afspraken gemaakt over de 

bereikbaarheid van hun woningen. 

 

 
Voor meer informatie :  
 

Mocht u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebben, neem dan contact op met 

Sarah Diesveld (06 18 40 57 24) of sarahdiesveld@interprojectmanagement.nl. 

Daarnaast kunt u zich ook aanmelden voor de Van Gelder app “werk in uitvoering” voor 

updates en foto s van het project. 

 

Na deze fase nemen wij graag weer contact met u op om de nieuwe fasering te 

presenteren en met u de omleidingsroute/bereikbaarheid te delen.  

 

Alvast bedankt voor uw geduld en begrip. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Team van Gelder  

 

 

 

 


