
 Is deze mail slecht leesbaar? Lees hem online!  

 

 

Nieuwsbrief N395

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

 

 

Start werkzaamheden Middelbeers-Oostelbeers (fase 3)

Van maandag 11 april 06:00 uur tot en met donderdag 2 juni 20:00 uur is de N395
tussen Middelbeers en Oostelbeers afgesloten voor doorgaand verkeer. Er wordt dan
gewerkt aan de hoofdrijbaan en het naastgelegen fietspad aan de zuidzijde. BAM Infra
werkt in de genoemde periode aan het gedeelte van de N395 vanaf de Margrietstraat in
Middelbeers tot en met de kruising Lindeakkers / Antoniusstraat in Oostelbeers. Het
fietspad aan de noordzijde blijft in twee richtingen beschikbaar voor het
(brom)fietsverkeer.

 

  

 

Bereikbaarheid
supermarkt en sportpark

De Jumbo en sportpark De Klep blijven
bereikbaar via lokale omleidingen. Ter
hoogte van sportpark De Klep komt een
tijdelijke oversteekplaats voor fietsers
van en naar de Sportparklaan, zodat

 
Omleiding openbaar
vervoer

Reist u regelmatig met de bus? Hou er
dan rekening mee dat de bus in deze
periode een omleidingsroute volgt. Kijk
voor de actuele informatie op de
website van Arriva.

 

https://nieuws.brabant.nl/x/c/?Zcm7DoIwFADQX3FypFxogtXcGFYGTHSwuLVYpLEPLBXx6_sHeNbTY5kni8AgBSxZMr5Hp9X7M2cyCClczJxJI44xTvOekL8jKzleqg7aRQ_iiF4MOvu2sts5dhpCE7m9vQS3KzfNuTON5t4o.qB1TautsNPhhgA0LxiFAtIdr0ouKszau43R7vkDA61
https://nieuws.brabant.nl/x/c/?S7Y1Nvifa2toafi.yNbY8n9OfrJtXmZqaXmxXlJRYlJiXoleXs7.DNuMkpKCYit9.fLyciQJ.f8ptgFF_WWZecmZqQp__flFKbpOEFmF8NSk4sySVAAA69


bezoekers de N395 (Hertog Janstraat)
veilig kunnen oversteken. Naar Arriva

 

Meer informatie

Wilt u de omleidingsroutes bekijken? Of meer informatie over de werkzaamheden? Lees
dan de “Informatiebrief fase 3” van BAM INFRA. Deze vindt u in de BAM Infra projecten-
app en op www.brabant.nl/n395

 

 

BAM infra app _ Android

Google Play

 
BAM infra app _ iOS

App Store
 

 

Vooruitblik

Start fase 2 
Aansluitend op de reconstructiewerkzaamheden van fase 3 start meteen fase 2 van de
werkzaamheden, tussen de Rijtseweg in Diessen en de Margrietstraat in Middelbeers.
Deze werkzaamheden vinden plaats van vrijdag 3 juni 2022 tot en met vrijdag 29 juli
2022. Het is mogelijk dat de planning nog wijzigt door onvoorziene omstandigheden, zoals
slechte weersomstandigheden. 
 
Aanleg hogedrukgasleiding 
Op 3 juni 2022 start aannemer Hurkmans in opdracht van Enexis Netbeheer met de
aanleg van de hogedrukgasleiding onder het fietspad aan de noordzijde van de N395
nabij het Doornboomplein tot aan Oostelbeers. De aanleg van deze hogedrukgasleiding
duurt van 3 juni 2022 tot en met 21 oktober 2022. BAM zal in deze periode ook het
fietspad bestraten.

 

 

Overstekende fietsers Wintelresedijk

 

https://nieuws.brabant.nl/x/c/?DcjBDYAgDADAVZwAJL4w6QzOUKQREiimIoxfveedsK1awXmnApvX0k7gTO98TBAMyN1w0QSp93u3ds5pUCQP.NtqhKMWyjHztbSbOCDKMkhGI.kAA42
http://www.brabant.nl/n395
https://nieuws.brabant.nl/x/c/?FYxBDsIgEAC.wgvApqeabEy9_wazBWzXAEuWbYyvR7zOTMbDfOkZpmXqAvPSE3soFM9Ps5vghkVtSf2AQ7W2q3M14dfuzHuK1nN2TVmiw1qbC1GRUrtRgGHsn_kZiG0Vfkev44i5B7ivD0PlJWhGYp5mLUGYwg8A82
https://nieuws.brabant.nl/x/c/?HYtBDsIgEAC.wgfKipAYTPag98ZDH2CAYoqBhQCmz8fqZQ6TGYfyNBIKLUZFqUfMDin4z964rcYa6pzi2HDrvbQrgCml8QPRc5cTUPwZsCZNgV7VTKXmt3fdE4RVSKmEOl_0GivebzP7J_wY2JOFx.IFA89


De vroegere aansluiting van de Wintelresedijk op de N395 is opgeheven en verplaatst
naar een nieuw kruispunt bij industrieterrein De Scheper. Voor de veiligheid heeft dit
kruispunt verkeerslichten. De nieuwe situatie blijkt voor veel fietsers nog wennen. We
krijgen vaak meldingen van fietsers die de Kempenweg (N395) nog steeds oversteken ter
hoogte van het vroegere kruispunt. Om dit te voorkomen is al een goot gegraven en zijn
er hekken en extra borden geplaatst. 
 
Graag vragen we ook via deze nieuwsbrief uw aandacht voor de veranderde situatie. Blijf
veilig en steek als fietser over bij de nieuwe verkeerslichten.

 

In vogelvlucht over het werk

Op dit moment is BAM nog aan het werk aan de weg tussen de Lindeakkers in
Oostelbeers en Industrieterrein de Scheper bij Oirschot. Benieuwd naar deze
werkzaamheden en naar de nieuwe inrichting van de N395 tussen de Scheper en de
A58? Bekijk dan deze projectupdate over fase 4 en 5.
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