Nieuwsbrief Kempenbaan Veldhoven
Veldhoven, 29 juni 2020

Dit is de 27e nieuwsbrief van de Kempenbaan Veldhoven. Met deze nieuwsbrief
informeren wij u over de verkeersmaatregelen op de A67 van de bouw van de
steunpunten van het viaduct Oeienbos. Ook informeren we u alvast over de geplande
werkzaamheden vlak na de bouwvak (maandag 27 juli tot en met vrijdag 14
augustus). U kunt eerdere nieuwsbrieven terugvinden op de website
www.kempenbaanveldhoven.nl.
Wij hopen dat deze nieuwsbrief u in goede gezondheid bereikt. Zolang het verantwoord
is, blijven wij achter de schermen werken aan een betere bereikbaarheid van
Veldhoven.
De komende jaren wordt de gehele Kempenbaan vanaf de aansluiting N2/A2 t/m de
Locht richting Steensel vernieuwd. Sinds 14 april 2020 is gestart met de
uitvoeringswerkzaamheden Kempenbaan West. Het middendeel van de Kempenbaan is
al in 2014 vernieuwd. Het oostelijk deel volgt later.

Verkeersmaatregelen A67
Vanaf 3 juli start de bouw van de middensteunpunten. In nieuwsbrief 26 hebben we u
geïnformeerd over de heiwerkzaamheden. Op de verzorgingsplaats en in de
(midden)bermen van de A67 komen in totaal 4 steunpunten, die op het onderstaand
kaartje met een ster zijn aangeduid.

Deze week wordt een zogeheten heistelling opgebouwd ten noorden van de
verzorgingsplaats. Hier starten de heiwerkzaamheden. Het tankstation blijft tijdens de
werkzaamheden bereikbaar.

Ter voorbereiding van de bouw van de steunpunten in de berm van de A67, wordt
vanaf 3 juli in beide richtingen van de A67 één rijstrook afgezet zodat er ruimte is om
te werken. Het verkeer kan hier enige hinder van ondervinden. De vluchtstrook wordt
gebruikt als rijbaan, zodat tijdens de werkzaamheden - twee rijstroken per rijrichting
beschikbaar blijven.
Werkzaamheden tijdens en na de bouwvakvakantie
Tijdens de bouwvakvakantie (van maandag 27 juli tot en met vrijdag 14 augustus)
gaan de heiwerkzaamheden door. De overige werkzaamheden liggen zo goed als stil.
De aannemerscombinatie heeft de afgelopen weken veel zand gereden om de
fundering van de weg en de landhoofden van het viaduct Oeienbos aan te leggen. Dit
zand kan de komende weken goed inklinken, waardoor het steviger wordt.
Direct na de vakantie worden de kap- en snoeiwerkzaamheden hervat ter hoogte van
de geluidwal langs de Kleine Dreef. Ook worden de bomen langs de Kempenbaan
gekapt, als er geen nestelende vogels zijn. Hierover hebben we u in nieuwsbrief 23
geïnformeerd.

Te kappen bomen en verwijderen struiken langs de Kempenbaan
Vanuit het projectteam Kempenbaan West wensen wij u een fijne zomer!

Meer informatie
Komende jaren verbeteren we de Kempenbaan ingrijpend. Wij zorgen ervoor dat de
Kempenbaan en omgeving bereikbaar blijven. Door u goed te informeren over de
werkzaamheden en omleidingen willen we de overlast zo veel mogelijk beperken. Heeft
u vragen over de ontwikkeling van de Kempenbaan anders dan de werkzaamheden
Kempenbaan West? Kijk dan op www.veldhoven.nl/kempenbaan of neem contact
op per mail: gemeente@veldhoven.nl of telefonisch via 14040.

