
In deze editie:
Informatie over het verloop van de werkzaamheden

Algemeen
We zijn nu vier maanden hard aan het 
werk aan de Nijverheidsweg. Fase 2, de 
realisatie van de vernieuwde kruising 
Nijverheidsweg – Antoniuslaan is inmid-
dels afgerond. Het gemotoriseerd ver-
keer kan weer, net als de voetgangers 
en fietsers, van het kruispunt gebruik 
maken. De bereikbaarheid van en naar 
het dorp is dus weer optimaal. Ook 
fase 3, het zuidelijk deel van de Nijver-
heidsweg is afgerond. Het vernieuwde 
gedeelte van de Nijverheidsweg is nu 
goed zichtbaar.
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Kijk voor meer informatie op onze website
www.nijverheidsweg-hia.nl

Uitloop van de 
werkzaamheden
Door leveringsproblemen voor het straatwerk is er helaas 
enige vertraging opgelopen in de planning. Hierdoor heeft 
fase 3 langer geduurd. De verwachting was dat deze fase 
begin mei afgerond zou zijn, maar deze fase heeft uiteinde-
lijk tot 1 juni geduurd. Fases 4 en 5 zijn daardoor wat later 
gestart en fase 6 begon op 19 juni. 
De bedrijven die direct grenzen aan de genoemde fases 
zijn tijdens de uitloop van de werkzaamheden goed geïn-
formeerd over wat dat eventueel voor hen zou betekenen. 
Verderop in de nieuwsbrief staat de nieuwe planning. 

Nijverheidsweg
Fase 1, 2 en 3 zijn nu afgerond. Inmiddels zijn we begon-
nen aan fase 4, 5 en 6. Maandag 19 juni is gestart met het 
gedeelte op het terrein van de PLUS en Kobout. 

In onze 
planning 
staat dat dit 
werk medio juli 
klaar is, maar wij blij-
ven uiteraard afhankelijk 
van weersomstandigheden 
en eventuele calamiteiten. Het 
noordelijk deel van de Nijverheids-
weg, tussen Noordeinde en de Antonius-
laan, pakken we na de zomervakantie op. In 
verband met de opgelopen vertragingen wordt 
fase 7 pas uitgevoerd aan het einde van de project-
periode. Dit zal begin januari 2018 zijn.

De toekomstige situatie is al goed zichtbaar en de 
bereikbaarheid vanaf de weg is inmiddels voor de 
aanliggende bedrijven weer als vanouds.

Afgeronde fase 3 - nieuwe 
situatie Nijverheidsweg



KWS Infra. De verbindende factor.

Doorsteek fase 4

2: gereed

1: gereed

3: gereed



Fases
In totaal bestaat het werk van het zuidelijke deel uit 7 fases. De 
bedrijven en bewoners die direct grenzen aan de verschillende 
fases zijn inmiddels geïnformeerd over wat de werkzaamheden 
voor hen betekenen. Wanneer nodig worden zij direct op de 
hoogte gebracht van veranderingen.

Fase 4: (24 april - medio juli 2017) 
De tijdelijke doorsteek ter hoogte van tankstation Berkman is 
gerealiseerd. Als de weg is afgesloten ter hoogte van de normale 
toegangsweg, dan kan het gemotoriseerd verkeer via deze tijdelijke 
doorsteek van en naar de bedrijven en woningen komen. 

Inmiddels zijn de werkzaamheden door Oasen en Stedin uitgevoerd, 
en is het nieuwe riool aangelegd. Vanaf 13 juni is begonnen met 
het straatwerk. Het gedeelte ter hoogte van Meerman en Lans 
Instruments wordt tegelijkertijd uitgevoerd met het gedeelte voor 
de drie woningen. Zodra deze stukken zijn afgerond is het weer 
bereikbaar voor deze delen, en wordt het laatste stukje bestraat ter 
hoogte van Munster en Roerade BV. De verwachting is dat deze fase 
op tijd voor de bouwvakvakantie gereed is. 

Fase 5: (14 juni - medio juli 2017)
In verband met een slimme aanpassing voor de bereikbaarheid van 
het PLUS-distributiecentrum, is het niet meer nodig om deze fase 
in twee delen uit te voeren en wordt dus in één keer uitgevoerd. 
Dit betekent dat de bedrijven aan de westzijde eveneens goed 
bereikbaar blijven. Uiteraard wordt verder gewerkt aan de indeling 
en bestrating van de nieuwe Nijverheidsweg. Na deze fase nadert 
het eind van het reconstructiewerk aan het zuidelijk deel en zal 
alleen fase 7 nog uitgevoerd worden in januari 2018.

Fase 6: (19 juni - medio juli 2017)
Deze fase is op 19 juni gestart. Deze fase bevindt zich op het terrein 
van de PLUS en Kobout, en levert geen hinder op voor de overige 
bedrijven en bewoners. De afstemming voor deze fase gebeurt met 
beide partijen. De verwachting is dat deze fase eveneens voor de 
bouwvakvakantie is afgerond.

Fase 7: (begin januari - begin februari 2018)
Deze fase betreft de laatste fase van het zuidelijk deel van 
de Nijverheidsweg. Ter hoogte van pompstation Berkman en 
Sportplaza wordt de riolering vervangen. Vooral vanwege de aanleg 
van het fietspad wordt tevens een beperkte aanpassing van de weg 
uitgevoerd. In verband met de uitgelopen werkzaamheden is deze 
fase doorgeschoven naar het begin van volgend jaar.

Informatie over de fases ter plaatse van het noordelijke gedeelte 
van de Nijverheidsweg, fase 8 t/m 11, worden in een volgende 
nieuwsbrief behandeld. Deze ontvangt u uiterlijk twee weken voor 
start van de uitvoering.

Gesprekken
Omgevingsmanager Mark de Jong heeft 
alle bedrijven aan het zuidelijk deel van de 
Nijverheidsweg bezocht. Ook heeft hij samen 
met uitvoerder John van Wijk alle bedrijven 
bezocht. Zo zijn eventuele bijzonderheden 
besproken, en kon daar tijdens de uitvoering 
rekening mee worden gehouden. Hierdoor is 
de hinder voor de bedrijven tot het minimale 
beperkt. Zodra het moment is aangebroken 
om de bedrijven van het noordelijk deel te 
bezoeken wordt er contact met u opgeno-
men.

Inloopmiddag
Ambachtse bedrijven
Directievoerder Heddy Hendrickx heeft sa-
men met omgevingsmanager Mark de Jong 
op vrijdag 19 mei een inloopmiddag verzorgd 
voor de medewerkers van Ambachtse bedrij-
ven. De medewerkers zijn geïnformeerd over 
de werkzaamheden, waarom dit wordt uitge-
voerd en hoe het uitvoeringsplan tot stand is 
gekomen. Tevens zijn de medewerkers over 
het nieuwe gedeelte rondgeleid. Door deze 
prettige samenwerking zijn de medewerkers 
goed ingelicht, en kunnen zij zich beter voor-
stellen hoe het straks in de nieuwe situatie 
zal zijn. 

Omgevingsmanager Mark de Jong is op dins-
dag- en donderdag tussen 08.00 en 12.00 uur 
aanwezig bij het project, Apollo Plaza, Anto-
niuslaan 1. U kunt Mark ook via 06 11 00 80 
57 bereiken. Kijk voor meer informatie op de 
website www.nijverheidsweg-hia.nl


