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Geachte heer/mevrouw,
De bouw van het appartementencomplex Willemspoort 615 aan de Vlijmenseweg is bijna af. Van
maandag 24 juni tot en met vrijdag 19 juli 2019 gaan we aan de slag met de openbare ruimte. We
sluiten onder andere het complex aan op de Vlijmensweg. Ook verwijderen wij de voormalige
uitvoegstrook op de Randweg. Dit doen we van maandag 8 juli tot en met vrijdag 19 juli 2019. Meer
hierover leest u in deze brief.
Wat gaan we doen?
 We leggen op de Vlijmenseweg een in- en uitrit aan van en naar het appartementencomplex in
de Willemspoort. Hierdoor wijzigt de verkeerssituatie.
 Langs de Randweg verwijderen we de voormalige uitvoegstrook.
Op de achterkant van deze brief vindt u de situatietekeningen.
Bereikbaarheid
Van maandag 8 juli t/m woensdag 19 juli sluiten we de Vlijmenseweg af voor doorgaand verkeer. Het
verkeer leiden we om via de Onderwijsboulevard-Simon Stevinweg en de Oude Vlijmenseweg. Tijdens
deze periode houden we het Shell tankstation bereikbaar via de Randweg. Andere omliggende
bedrijven en onderwijsinstellingen houden we ook bereikbaar.
Heeft u vragen?
Heeft u vragen over deze brief? Neem dan gerust contact op met de heer G. Verbeek, projectleider van
de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding. Zijn telefoonnummer is (073) 615 96 79. Of stuur een
e-mail naar openbareruimte@s-hertogenbosch.nl met als onderwerp ‘Werkzaamheden Vlijmenseweg
Randweg’.
Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding,

Ir. T.J.J.R. Prinsen
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Situatietekening 1
Van 8 juli t/m 19
juli sluiten we hier de
Vlijmenseweg af.

Hier komt de nieuwe
in- en uitrit naar het
appartementencomplex.

Situatietekening 2

Willemspoort

Koning Willem 1 College

Hier verwijderen
wij de voormalige
uitvoegstrook.

