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1. BAM Infra start met voorbereiding reconstructie
N395 Hilvarenbeek – Oirschot
Op 19 november 2020 hebben de provincie Noord-Brabant en BAM Infra het
contract getekend voor de reconstructie van de N395 Hilvarenbeek - Oirschot. De
aannemer kan aan de slag!
BAM werkt het ontwerp voor de nieuwe weg in detail uit, gaat de weg reconstrueren
en voor een periode van 10 jaar onderhouden. BAM heeft ongeveer een half jaar
nodig voor de voorbereiding van de uitvoering. Daarna gaat de eerste schop de
grond in. Voordat de werkzaamheden buiten daadwerkelijk starten, communiceren
de provincie en aannemer hierover uitgebreid met de omgeving. Eind 2022 zijn de
reconstructiewerkzaamheden gereed.

2. Planning
Op dit moment is BAM gestart met de voorbereiding van alle werkzaamheden. Het is een
indrukwekkende hoeveelheid werk: voorbereiden en aanvragen van een groot aantal vergunningen,
voorbereidingen treffen voor het verleggen van kabels en leidingen, inkoop van materialen,
ontwerpen, het uitzoeken van leveranciers en het opstellen van uitvoeringsplannen. Ook het
maken van afspraken hoort daarbij, met bijvoorbeeld wegbeheerders, OV en hulpdiensten.
Deze voorbereidingstijd neemt volgens de huidige planning minimaal een half jaar in beslag.
Volgens de huidige planning wordt in juli 2021 daadwerkelijk gestart met de uitvoering buiten. De
werkzaamheden duren tot eind 2022.

3. Even voorstellen
BAM zet voor dit project twee omgevingsmanagers in. Dit zijn Mike
Heerekop en Ted van Dam. Ted verzorgt de communicatie over de
bouwwerkzaamheden en is voor de omgeving het eerste aanspreekpunt.
Zij zorgt voor de afstemming met de directe omgeving. Mike is overall
omgevingsmanager en is naast communicatie en omgevingsafstemming
verantwoordelijk voor verkeer, flora & fauna, vergunningen en kabels
& leidingen. In praktijk zullen Mike en Ted samen in contact staan met
de omgeving.

4. Meer weten of vragen

Colofon

Wilt u meer weten of op de hoogte blijven van de voortgang van de N395?

Deze nieuwsbrief is een uitgave
van Provincie Noord - Brabant
project herinrichting N395

U kunt zich aanmelden via de BAM Infra projecten-app.
Dit kan via de links hieronder:
Play store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.appstudio.projects.bam
App store: https://apps.apple.com/nl/app/bam-infra-projecten/id1334142794

Secretariaat

Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Tel: (073) 681 28 12

Een andere mogelijkheid om de app te downloaden is via de QR code hiernaast:
Opmaak

In de BAM projecten-app vindt u het referentie-ontwerp van de
reconstructie en worden regelmatig nieuwsberichten geplaatst. Tijdens
de uitvoering plaatsen wij ook foto’s van de werkzaamheden, zodat u
de voortgang van de werkzaamheden in beeld ziet. De projecten-app
wordt naar verloop van tijd gevuld met belangrijke informatie zoals
planning en fasering.
Wanneer u ‘ontvang meldingen’ in de BAM projecten-app aanzet,
krijgt u automatisch een melding wanneer er een nieuw bericht wordt
geplaatst.
Met een groot aantal belanghebbenden, zoals direct aanwonenden
en bedrijven in het projectgebied, nemen de omgevingsmanagers de
komende tijd persoonlijk contact op om hen nader te informeren.
Mocht u op dit moment al vragen hebben over de werkzaamheden,
dan kunt u contact
opnemen met het projectteam van BAM:

•

•

Voor niet-urgente zaken zoals vragen of opmerkingen kunt u
BAM bereiken op werkdagen tussen 8.30 en 16.00 uur op
telefoonnummer 070 - 370 05 21 of via N395@bam.com
Voor calamiteiten belt u met de provincie Noord-Brabant:
073- 68 073 68

5. Kerstsluiting
Tijdens de feestdagen zijn de beide projectteams van de provincie en BAM twee weken afwezig (week 52
en 53). Bij calamiteiten kunt u de provincie natuurlijk altijd bereiken op het telefoonnummer 073- 68 073 68.
Vanaf 4 januari 2021 gaan wij weer aan het werk en staan wij u graag weer te woord.

Namens de projec t teams van
BAM en de provincie
Noord-Braban t wensen wij u
fijne feestdagen.
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