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Werkzaamheden Wethouder Baggermanlaan en Jan
van Rijzewijkstraat
Start werkzaamheden maandag 21 februari 2011

Maandag 21 februari 2011 start de aanleg van de Wethouder Baggermanlaan, de nieuwe
toegangsweg naar de Piushaven. Deze weg komt naast de Jan van Rijzewijkstraat te liggen
en verbindt de Ringbaan Zuid met de nog te bouwen brug over de Piushaven. De Jan van
Rijzewijkstraat wordt opnieuw ingericht. Afhankelijk van het weer duren de
werkzaamheden tot augustus 2011.
Inhoud werkzaamheden
Onderdeel van de werkzaamheden is het aanleggen van een bergingriool waar extra
(regen)water in opgevangen kan worden. Dit riool heeft een doorsnede van 1,5 meter en
komt ongeveer 4 meter diep te liggen. Daar overheen komt de nieuwe toegangsweg. Om de
weg te kunnen aanleggen laat de gemeente een aantal bomen kappen. Hiervoor is al een
omgevingsvergunning voor het kappen van bomen afgegeven.
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Ook de Jan van Rijzewijkstraat krijgt een nieuw riool en wordt opnieuw ingericht. Deze
inrichting wordt gelijk aan die van de Piushaven.
Tegelijkertijd voeren ook Enexis en Brabant Water werkzaamheden uit aan de gas- en
waterleidingen om de periode van overlast zo kort mogelijk te houden.
Planning werkzaamheden
Het werk wordt in fasen uitgevoerd om de overlast zoveel mogelijk te beperken.
Fase 1: 21 februari tot en met half april 2011
Aanleg Wethouder Baggermanlaan en werkzaamheden Jan van Rijzewijkstraat tussen de
Fatimastraat en de Havendijk.

Gebiedsontwikkeling
Gebiedsteams
Vastgoed
Ingenieursbureau

Fase 2: half april tot en met juni 2011
Aanleg Wethouder Baggermanlaan en werkzaamheden Jan van Rijzewijkstraat tussen de
Fatimastraat en Ringbaan Zuid.

Stedenbouw
Handhaving
Stadstoezicht
Beheer & Onderhoud

Fase 3: half mei tot en met eind mei 2011
Aanpassing kruispunt Ringbaan Zuid met Wethouder Baggermanlaan.
Verkeersmaatregelen
Tijdens de werkzaamheden is de Jan van Rijzewijkstraat in gedeelten afgesloten voor
autoverkeer. Het kruispunt van de nieuwe weg met de Fatimastraat is tijdens deze fase van
14 maart tot en met eind april afgesloten voor doorgaand autoverkeer. Het verkeer wordt
omgeleid.
Vanaf half tot eind mei is er maar één rijstrook per richting beschikbaar voor het
autoverkeer op Ringbaan Zuid. Dit heeft te maken met de werkzaamheden aan het
kruispunt Ringbaan Zuid met de Wethouder Baggermanlaan. Automobilisten moeten
rekening houden met extra reistijd.
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Middelen

Mogelijke overlast
Het kan zijn dat de werkzaamheden hinder veroorzaken, zoals geluidsoverlast door af- en aanvoer
van materialen en machines en dat uw woning moeilijker te bereiken is. Wellicht moet u uw auto
tijdelijk verder van uw woning parkeren. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Meer informatie
Hebt u nog vragen, dan kunt u op werkdagen contact opnemen met Rob van Nuenen,
projectleider gemeente Tilburg. Hij is van dinsdag tot en met vrijdag bereikbaar via
telefoonnummer 013 - 542 86 68 of per e-mail rob.van.nuenen@tilburg.nl.
Tijdens de werkzaamheden kunt u ook contact opnemen met Paul Moorees,
toezichthouder gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 - 534 19 368.
 

Alle informatie over actuele en toekomstige werkzaamheden aan wegen en groen,
uitgevoerd door de gemeente Tilburg, is ook te bekijken op:
http://openbarewerken.tilburg.nl
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