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HM WBL-WVP
Werken aan de weg Waardenburglaan en Jhr. R.A. Reuchlinlaan
Beste leden van de wijkvereniging,
We gaan het asfalt vervangen op een deel van de Waardenburglaan en een deel van de Reuchlinlaan.
Hiervoor is het nodig beide weggedeelten af te sluiten van 8 november tot en met 19 november. Dit heeft
gevolgen voor het verkeer van en naar Passewaaij. In deze brief leest u hier meer over.
Wilt u deze informatie delen met de leden van uw wijkvereniging? Zo zijn zoveel mogelijk inwoners van te
voren op de hoogte van de werkzaamheden. Natuurlijk zullen wij er ook over berichten in de (sociale)
media.
Op welke weggedeelten werkt de aannemer?
• Waardenburglaan: het gedeelte tussen de rotonde Nieuwe Tielseweg/Provinciale weg en de rotonde
Kwadrant/Wadenoijenlaan.
• Jhr. R.A. Reuchlinlaan: het gedeelte tussen de rotonde bij de Dr. J.M. den Uijllaan en de rotonde
Kwadrant/Wadenoijenlaan. Ter hoogte van de Batouweflat werkt de aannemer ook aan het fiets- en
voetpad en aan de inrit.
Wat zijn de tijdelijke gevolgen voor het verkeer van en naar Passewaaij?
Het werk aan de wegen heeft tijdelijk gevolgen voor het verkeer van en naar Passewaaij, namelijk:
• Gemotoriseerd verkeer (auto, (bestel)bus, motor, vrachtwagen) kan in de genoemde periode geen
gebruik maken van de Jhr. R.A. Reuchlinlaan tussen de rotonde bij de Dr. J.M. den Uijllaan en de
rotonde Kwadrant/Wadenoijenlaan. De afsluiting en omleiding over de Schaarsdijkweg staat met
borden aangegeven.
• Voor (brom-)fietsers zijn er verschillende omleidingen. Ook die staan met borden aangegeven.
We beseffen dat de wegwerkzaamheden en de omleidingen overlast geven. Met name voor het
gemotoriseerde verkeer betekent dit mogelijk een langere reistijd van en naar Passewaaij. Onze excuses
voor het eventuele ongemak. Wij hopen dat u begrip heeft voor de werkzaamheden.
Heeft u nog vragen?
Heeft u vragen over deze brief? Neemt u dan contact op met de toezichthouder, de heer Johan
Christiaens. U kunt hem bellen via (0344) 637 111 of mailen naar projecttoezicht@tiel.nl.
Met vriendelijke groet,
H. Middelburg
Directievoerder

