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Onderwerp : Werkzaamheden Sportlaan De Hoef Zuid nabij zwembad Kwekkelstijn,

De gemeente is het terrein rond het zwembad opnieuw aan het inrichten.

Afgeronde werkzaamheden
De werkzaamheden van Enexis, Brabantwater zijn klaar. Ook het archeologisch onderzoek rond het
zwembad is afgerond. Een nieuw rioolstelsel hebben we aangelegd en een deel van de
parkeerplaatsen is gereed. Het hele parkeerterrein van het zwembad is eind september 2014 klaar.

Komende werkzaamheden
Nu gaan we in de Sportlaan, ter hoogte van de ingang naar het zwembad, diverse werkzaamheden
uitvoeren. De werkzaamheden bestaan uit:

aanpassen van de kruising. Deze werkzaamheden duren van maandag 6 oktober tot en
met vrijdag 10 oktober 2014. De drempel in de Sportlaan breken we op en brengen we
terug.
aanleggen van een nieuw pad voor voetgangers en fietsers. Het nieuwe fiets- en voetpad
gaat lopen van de Sportlaan naar het zuiden en sluit aan op een bestaand pad. Deze
werkzaamheden zijn eind oktober 2014 klaar.

Overlast en bereikbaarheid
Het zwembad, de speeltuin en de verenigingen zijn tijdens de werkzaamheden minder goed
bereikbaar. Tijdens het aanpassen van de kruising is het nodig de Sportlaan voor al het verkeer af
te sluiten. De Martinus Nijhoffstraat en Erman de Manlaan blijven bereikbaar. Een omleidingsroute
wordt met borden aangegeven. De route loopt via de Molenstraat en de Oude Baan.



..

Planning
Firma Gebr. Voets uit Rosmalen voert de werkzaamheden uit. Het bouwverkeer gebruikt de
toegangsweg vanaf de Deken van Roestellaan. Door toedoen van het weer kunnen we van de
planning afwijken.

Hebt u vragen?
Neemt u dan contact op met de heer A. van den Bosch, tel. (073) 615 3102, of stuur een e-mail aan
realisatie-beheer@s-hertogenbosch.nl onder vermelding van het onderwerp van deze brief.

Met vriendelijke groet,
Het hoofd van de afdeling Realisatie en Beheer Openbare Ruimte,

A.M. Krop


