
Nieuwsbrief Groot onderhoud N279 Asten - Meijel
Nummer 2, april 2022

In opdracht van de Provincie Noord-Brabant gaat aannemer Dura Vermeer het 
groot onderhoud uitvoeren aan de provinciale weg N279 tussen Asten en Meijel. 
In deze nieuwsbrief informeert de aannemer u over de werkzaamheden, planning, 
afsluitingen en omleidingsroutes. Ook organiseert Dura Vermeer op 28 april een 
inloopavond om dit nader toe te lichten en eventuele vragen te beantwoorden. 
Meer hierover leest u verderop in deze nieuwsbrief.

Planning en afsluitingen
De werkzaamheden starten op 10 juni 2022 en zijn naar verwachting gereed op 
8 augustus 2022. Om de overlast te beperken worden de werkzaamheden gedurende 
deze 9 weken gefaseerd uitgevoerd in 6 deelgebieden met wisselende afsluitingen. 
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Meijel - Asten (2 richtingen)
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Deelgebied 5: Gedurende het weekend van 10 juni tot en met 12 juni en het weekend 
van 17 juni tot en met 19 juni zal de weg tussen de Floraweg tot rotonde Heesakkerweg 
afgesloten zijn.

Deelgebied 4: In het weekend van 24 tot en met 26 juni zal de N279 vanaf de 
Floraweg tot kruising Buizerdweg de weg afgesloten zijn. Hierbij is het mogelijk om de 
N279 over te steken bij de Zeilhoekweg.

Deelgebied 3: Van maandag 20 juni tot 10 juli zal de weg tussen de rotonde 
Heesakkerweg en de kruising Buizerdweg afgesloten zijn. Hier bestaat de mogelijkheid 
om de N279 over te steken bij de Zeilhoekweg. Ook is het mogelijk om de N279 over te 
steken ter hoogte van de kruising Buizerdweg.

Over de N279 Asten – Meijel
De provinciale weg tussen Asten en 
het Limburgse Meijel is toe aan een 
grote onderhoudsbeurt. Het wegdek, 
dat deels nog uit oud cementbeton 
bestaat, krijgt nieuw stiller asfalt. De 
provincie Noord-Brabant grijpt de 
werkzaamheden ook meteen aan voor 
verbeteringen voor de verkeersveiligheid 
en natuur. 
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Deelgebied 2, 1 en 6: Van maandag 11 juli tot zondag 7 augustus zal de N279 vanaf kruising 
Buizerdweg tot de provinciegrens inclusief parallelweg afgesloten zijn. Wel is het mogelijk om de 
N279 over te steken ter hoogte van de kruising Buizerdweg.

Omleidingsroutes en bereikbaarheid
Gedurende de fases kunt u gebruik maken van de omleidingsroutes die zijn ingesteld (zie de 
overzichtskaart). De parallelweg blijft toegankelijk voor aanwonenden. Wanneer u direct aan het werk 
grenst met uw inrit zorgen wij dat uw perceel bereikbaar is. U wordt hier later over geïnformeerd door 
de aannemer. 

Informatiebijeenkomst
Voorafgaand aan de werkzaamheden praat Dura Vermeer u graag bij over de werkzaamheden. 
Hiervoor organiseert de aannemer een inloopavond, waarbij uiteraard ook gelegenheid is voor het 
stellen van vragen. Deze avond is op:

Donderdag 28 april 2022
Tussen 16:00 en 20:00 (vrije inloop).
Locatie: Team Centrum de Beiaard
Adres: Pastoor de Kleijnhof 21, 5721 CR Asten

Wanneer er na deze avond nog behoefte is voor een persoonlijk gesprek, dan kan deze worden 
ingepland.

Blijf op de hoogte
Daarnaast kunt u de werkzaamheden volgen via de BouwApp. Per week plaatst Dura Vermeer een 
bericht over de voortgang van de werkzaamheden. Om dit te kunnen volgen neemt u de volgende 
stappen:
• Scan de QR-code, of ga naar de appstore om de app gratis te downloaden.
• Zoek in de app naar ‘Reconstructie N279’.
• Open het project en klik op ‘volgen’.

Vragen
Namens Dura Vermeer is Inez Draper aanspreekpunt voor vragen en eventuele klachten die direct met 
de werkzaamheden aan de weg te maken hebben. Inez is bereikbaar op: 06-53599804 of via de 
mail op i.draper@duravermeer.nl.
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