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Geachte heer, mevrouw, 
 
Het asfalt op een deel van de Molenstraat en de Berlicumseweg is in slechte staat. We vervangen 
daarom het asfalt. Deze werkzaamheden voeren we uit in twee fases. Medio juli en medio augustus. 
Meer informatie over wat we precies waar en wanneer gaan doen leest u in deze brief. 
 
Wat gaan we doen? 
We vervangen de bovenste laag van het asfalt en brengen nieuwe markeringen aan. De werkzaamheden 
worden in 2 fases uitgevoerd: 
 
Fase1: vrijdagavond 13 juli 2018, 21.00 uur – maandagochtend 16 juli 2018, 5.00 uur.  
In deze periode vervangen we het asfalt van de Molenstraat en Berlicumseweg (tussen de 
Diepenbrocklaan en de A59).  
Mochten de werkzaamheden onverhoopt door de weersomstandigheden niet door gaan, dan verschuiven 
ze naar het volgende weekend, met dezelfde tijden. 
 
Fase 2: vrijdagavond 10 augustus 2018, 21.00 uur – maandagochtend 13 augustus 2018, 5.00 uur. 
In deze periode vervangen we het asfalt van de Berlicumseweg (vanaf de A59 tot en met de Wamberg in 
St.-Michielsgestel). 
Mochten de werkzaamheden onverhoopt door de weersomstandigheden niet door gaan, dan verschuiven 
ze naar het volgende weekend, met dezelfde tijden. 
 
Aan de achterzijde van deze brief staat een situatietekening, daarop staan de fases aangegeven. 
 
Bereikbaarheid 
Tijdens de werkzaamheden is de weg afgesloten en zijn de op- en afritten naar de A59 op deze locatie 
niet toegankelijk. Gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid met borden.  
 
Hebt u vragen? 
Hebt u vragen over de werkzaamheden aan de Berlicumseweg en de Molenstraat? Neem dan contact op 
met de heer J. Mutsaers, projectleider van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding. Hij is 
bereikbaar op telefoonnummer (073) 615 97 55 of stuur een e-mail naar openbareruimte@s-
hertogenbosch.nl onder vermelding van ‘werkzaamheden Berlicumseweg’. 
 
Met vriendelijke groet, 
Het hoofd van de afdeling Projectmanagement en Voorbereiding, 
 
 
Ir. T.J.J.R. Prinsen 
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