Planning en werkzaamheden
Van dinsdag 28 juni tot en met vrijdag 9 juli wordt de rotonde van
de N258 Langeweg bij Drieschouwen (kruising Provinciale Weg |
Kinderdijk) voorzien van nieuw asfalt. Het project is opgedeeld in twee
fasen:
Fase 1 Werkzaamheden rotonde | dinsdag 29 juni – vrijdag 2
juli
In de nacht van dinsdag 29 juni op woensdag 30 juni en de nacht van
woensdag 30 juni op donderdag 1 juli, voorzien we de hoofdrijbaan
van de N258 Langeweg, de rotonde bij Drieschouwen en een deel van
de Kinderdijk van nieuw asfalt. Om uitvoeringsperiode en de hinder te
minimaliseren, worden de N258 Langeweg, de rotonde bij
Drieschouwen en de Kinderdijk gedurende twee nachten volledig
afgesloten voor verkeer. De werkzaamheden vinden ’s nachts plaats
van 19.00 uur tot 06.00 uur. Overdag tussen 6.00 uur en 19.00 uur is
de hoofdrijbaan geopend voor het verkeer.
Aansluitend wordt in de nacht van donderdag 1 juli op vrijdag 2 juli het
asfalt van de Provinciale Weg ter hoogte van de aansluiting met de
rotonde Drieschouwen vervangen. De Provinciale Weg is ter hoogte van
de rotonde Drieschouwen deze nacht tussen 19.00 uur en 06.00 uur
afgesloten voor verkeer.
Fase 2 Afrondende werkzaamheden | maandag 5 juli - vrijdag 9
juli
Zodra fase 1 gereed is gaan wij van maandag 5 juli tot en met vrijdag
9 juli verder met het realiseren van de afrondende werkzaamheden in
de bermen van de rotonde. De werkzaamheden vinden plaats van
9.00 uur ’s ochtends tot 16.00 uur in de middag. Hiervoor wordt de
N258 Langeweg niet meer afgesloten. Verkeer wordt gedurende deze
periode begeleid door verkeersregelaars. Weggebruikers dienen
rekening te houden met enige verkeershinder.
Gedurende de werkzaamheden trachten wij de bereikbaarheid van de
aangrenzende percelen zoveel mogelijk te waarborgen.
Omleidingen fase 1
Gedurende de werkzaamheden zijn er verschillende omleidingsroutes
ingesteld. Deze zijn aangegeven door middel van gele borden.
Doorgaand (vracht)verkeer tussen Terneuzen en Hulst wordt omgeleid
via de N290 Zaamslag | Terhole.

Doorgaand verkeer Hulst-Axel wordt omgeleid via de Derde Verkorting
| Hulsterseweg | Kanaalkade. Let op! Deze route is niet toegankelijk
voor vrachtverkeer. Vrachtverkeer dient de omleiding te volgen via de
N290 Terhole | Zaamslag.
Doorgaand verkeer vanaf Koewacht/ Zuiddorpe richting Axel wordt
omgeleid via de Provinciale Weg | Hoofdweg Noord | Sint Janststraat |
Eversdam.
Informatie over de omleidingen kunt u terugvinden via
www.zeeland.nl/wegwerkzaamheden
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______
Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Weijer
(H4A Infratechniek) 06-22600514 of per mail via m.weijer@h4a.nl
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd
Met vriendelijke groet,
Sidney Mast
Manager Communicatie en Marketing
H4A
Losplaatsweg 1 • 4551 LZ Sas van Gent •
+31 115 841 211 • +31 6 464 241 09 • s.mast@h4a.nl •
www.H4A.nl

