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Bewonersbrief groot onderhoud provinciole weg Nó l5

Geochte heer, mevrouw,

De provincie Noord - Brobont wil u groog inÍormeren over de werkzoomheden
oon de Nó15 von Nuenen noor Beek en Donk.

ln het voorioor von 2018 stoot er grool onderhoud geplond oon de weg vonoÍ
de Bosweg -Jee noorden van de kom Gerwen- tot dsoonsiuifing ö[-dé---
rolonde bii de N279 ten oosten von de kern Beek en Donk.

Vonof de Bosweg te Gerwen richfing Lieshout goot de provincie in 20l8 de
volgende werkzoomheden uitvoeren:

. Aonbrengen von een nieuwe geluid reducerende osÍohloog

. Verbreding von de rilboon

. Bomen en toluds die op korte oÍstond von de weg stoon worden
ofgeschermd door middel von een houten geleideroil.

. Busholtes worden beter toegonkelilk gemookt voor minder voliden-
o Het ftelspod wordl voorzien von konhorkering
. De linksoÍstroken bil de kruising NólS / Deense Hoek worden

venadiderd, woordoor de onveilige situotie ols gevolg von het inholen
over die stroken wordt weggenomen. Tevens worden de
middengeleiders veóreed zodot veiliger kon worden overgesloken
door Íielsers, in twee eloppes dus.

. De kruising Deense Hoek wordt voorzien von lwee bushohes oon
weerszijden von de weg.

De werkzoomheden ziin gericht op hel groot onderhoud en dienen zo snel ols
mogelilk le worden uitgevoerd omdot o.o. de osfoltlogen oon her einde von hun
levensduur zijn.
Dol betekenl dol de provincie geen grooischolige ingrepen kon goon doen'die
veel tild koslen. Grootscholige ingrepen hoÉden nomelilk vook direct verbond
met bestemmingsplonwiizingen en grondoonkoop.
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Mogeliik dot de toekomslige uitwerking von het bereikboorheidsokkoord Zuid
Oost Brqboil overigens leidt tot nieuwe inzíchten voor knelpunten die we nu niet
mee kunnen ílemen.

Op dit moment is de provincie somen mel o.o. de gemeente Nuenen belg om
de werkzoomheden verder vorm te goven. Dot belekent dol we in het noioor
von 2Ol7 hei conlrocÍ richting de oonnemer gereed hebben zodot de
we*zoomheden in het voorioor 2018 uilgevoerd kunnen worden.

De bereikboorheid von percelen zol gewooóorgd bliiven en/oÍ ofoestemd
worden met berefbnde bewoners-

Wih u nu ol meer welen, ook welke werkzoomheden uitgavoerd worden in
loorbeek? Kiih u don op www.brobont.nl/wegen of neem contoct op mei llse
von Schijndel vio 0é57517599 oÍ ivschijndel@brobont.nl

Hopende u voldoende te hebben geïnÍormeerd.

Met wiendeliike groet,
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