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Nieuwsbrief Herinrichting N395 Hilvarenbeek-Oirschot

De herinrichting van de provinciale weg tussen Hilvarenbeek en Oirschot is in volle gang.
De aanpassingen verbeteren de veiligheid en leefbaarheid op en rond de N395.

 

  

 

Stand van zaken werkzaamheden fase 3

Op 11 april is BAM Infra begonnen met de werkzaamheden tussen het Doornboomplein in
Middelbeers en de Lindeakkers in Oostelbeers (fase 3). De werkzaamheden verlopen
voorspoedig en we liggen op schema. Inmiddels is het hemelwaterriool ter hoogte van het
Doornboomplein aangelegd. In de laatste weken asfalteren we de rijbaan en maken we de
stoepen klaar voor gebruik.  Op 3 juni ronden we deze derde bouwfase af. 

 

  

  

https://nieuws.brabant.nl/x/c/?ZcndCoIwGADQV_mqy0239WPxEQoSJIWhEXUTmykO5xRdU3r59QCd21MA9VwLhG6dAt.z3QA0cKorQMvyM41IDFxwbZBWrobamH7cYfx3eMaHbPPwL1ZWnJhGpDGaA3Gd0gg1nMyr6lWgYy7s_Xvz7Elansk5yWMbJYGNpjAkbMnbfv8ExiilZM2Ye8O9FLYcRtnphZK6_QEA68
https://nieuws.brabant.nl/x/c/?Tck5DoAgEADAr.ABOaRRk218gLGz5kogQTCA8vy1sHHaMSA5njDKCSMILrCAnDFmAym4u1eqi9IqNZoievCtXXVhrPf_C4YW9pKfkExwZMu52GH9lhxO19DcCwA07


Start werkzaamheden fase 2, Margrietstraat – Rijtseweg

Op vrijdag 3 juni starten ook de werkzaamheden aan het gedeelte van de N395 vanaf de
Margrietstraat in Middelbeers tot en met de kruising Rijtseweg in Diessen. Vanaf
vrijdagavond 3 juni 20.00 uur zal de N395 op het genoemde werkvak zijn afgesloten voor
doorgaand verkeer. Er worden omleidingsroutes ingesteld. Doorgaand verkeer tussen
Oirschot en Hilvarenbeek/Diessen wordt omgeleid over de N269 (Hilvarenbeek) en de
A58 Tilburg-Eindhoven (en omgekeerd).
Mensen die om en aan de weg wonen of werken, ontvangen een brief met nadere
informatie. Meer informatie over afsluitingen, omleidingen en werkzaamheden is
bovendien te vinden in de BAM Infra projecten app en op www.brabant.nl/n395. 
De werkzaamheden duren tot en met 1 augustus 2022, 06.00 uur.

  

 
BAM infra app _ Android

Google Play

 
BAM infra app _ iOS

App Store

 

 

Aanleg kabel zonnepark

Van 7 juni 2022 tot en met 29 juli 2022 legt Enexis Netbeheer een kabel aan voor een
zonnepark in Diessen. Deze kabel loopt de kern van Diessen onder het voet- en fietspad
aan de zuidzijde van de N395. Enexis voert de werkzaamheden gelijktijdig uit met BAM
Infra, omdat er als gevolg van de afsluiting van de N395 minder doorgaand verkeer zal
zijn in Diessen. Enexis informeert aanwonenden en bedrijven binnenkort nader over de
werkzaamheden. De uitvoerende aannemer is A.Hak. 
 
Voor meer informatie over de aanleg van deze kabel kunt u contact opnemen met de heer
Tholhuijsen van Enexis, op telefoonnummer 06 146 681 89.
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