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Uden, 19 april 2018 
 
Ons kenmerk : NB18011/Project Lage Molenpolderweg 
Betreft : Informatie wegwerkzaamheden 

 
 
 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Binnenkort is het tijd om de asfaltdeklaag van geluid reducerend asfalt op de Lage 
Molenpolderweg te vervangen. Aannemingsmaatschappij Van Gelder voert deze 
werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Oosterhout. Met deze brief brengen wij u 
op de hoogte over wat we doen en wat dit voor u betekent. 
 
Wat gaan we doen? 

Aan het eind van volgende week (week 17) vinden de eerste voorbereidingen plaats zoals 
de aanvoer van materiaal en materieel. De werkzaamheden starten op maandag 30 april 
en zijn op vrijdagavond 4 mei afgerond.  
 
Op maandag en dinsdag verwijderen wij de bestaande asfaltdeklaag en herstellen we 
(kleinschalig) straatwerk rondom het werk. Op woensdag en donderdag brengen wij de 
nieuwe asfaltdeklaag aan met daarop markering en belijning. Vrijdag worden de bermen 
ingezaaid, de puntjes op de ‘i’ gezet en de tijdelijke verkeersmaatregelen weer verwijdert. 
 
Wat betekent dit voor u? 

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen kunt u tijdens het werk te maken krijgen met een 
beperkte mate van overlast door geluid en verminderde bereikbaarheid. Wij hopen op uw 
begrip. 
 
(leest u verder aan de achterzijde van deze brief)  

Oostwijk 15 
5406 XT  Uden 
T: +31 (0)413 25 58 50 
F: +31 (0)413 25 92 10 
info@vangelder.com 
www.vangelder.com 
 
IBAN: NL68RABO0300036515 
G-Rek: NL07RABO0991465156 
KvK: 080.22.082 
BTW: NL0089.47.326.B.01 
 

Aan de bewoners/gebruikers van dit adres. 
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Bereikbaarheid  

Om onze werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren, maar vooral ook uw 
bereikbaarheid te garanderen, passen wij tijdelijke verkeersmaatregelen toe (afzettingen 
en omleidingen). In de bijlage treft u twee bereikbaarheidstekeningen aan, waarop u de 
tijdelijke routes ziet staan. Daarbij geven wij u de volgende toelichting: 
 
Tekening 1, route PAARS: 
 
Op maandag, dinsdag en vrijdag de gehele dag, en van woensdag 15.00 uur tot 

donderdag 14.00 uur zijn de Poolsedreef, Coba Pulskensdreef en Jan de Rooijdreef 
alleen bereikbaar via de Lage Molenpolderweg, zijde Oude Bredasebaan. De Lage 
Molenpolderweg richting rotonde met de Wilhelminalaan is dan afgesloten. 
 
Op donderdag van 14.00 tot 20.00 uur geldt voor de Poolsedreef, Coba 

Pulskensdreef en Jan de Rooijdreef een uitzondering; dan zijn de aansluitingen van de 
Poolsedreef op de Lage Molenpolderweg ook afgesloten en wordt u door ons over het 
fietspad tussen de Johan van Bijnendreef en Oude Bredasebaan geleid. 
 
Bewoners van de Karrestraat, Zeislaan, Sikkelstraat en naastgelegen straten kunnen 
de wijk in en uit via de aangegeven omleiding welke begint op de rotonde met de 
Wilhelminalaan, over de Vlinderlaan, Koninginnenpage naar de Zeislaan en vice versa. 
Brasserie Woods is eveneens bereikbaar via de Zeislaan. 
 
Tekening 2, route BLAUW: 
  
Op woensdag tussen 07.00 en 15.00 uur zijn beide wijken alleen via de Lage 
Molenpolderweg, zuidzijde, bereikbaar. Dit geldt ook voor (bezoekers van) Brasserie 
Woods. De ontsluiting via de rotonde met de Wilhelminalaan is dan volledig afgesloten.  
 
Meer informatie 

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van deze brief dan kunt u hierover contact 
opnemen met onze uitvoerder Leon van der Wouden op het telefoonnummer  
06 – 51 83 84 84 of het mailadres lvanderwoude@vangelder.com. 
 
Met vriendelijke groet, 
 

Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. 

Vestiging Uden 
 
Corné van de Berg 
Projectleider 
 
 
 
 


