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Aan de gebruikers van dit pand 

Industrielaan   

  

 

 

 

 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

De gemeente Uden gaat onderhoud uitvoeren aan de rotonde Industrielaan / Handelslaan / 

Energielaan. Het asfalt vertoont behoorlijke schades, waardoor de toplaag van het asfalt compleet 

vervangen dient te worden, ook de zijpoten worden deels vervangen. 

 

Het asfalt wordt hiervoor weggefreesd, waarna nieuw rood en zwart asfalt wordt aangebracht. 

Vervolgens worden de wegmarkeringen opnieuw aangebracht. 

 

Bijlage 

Bijgevoegd is een tekening waarop staat aangegeven, waar het onderhoud precies plaatsvindt. 

Daarnaast staat hierop ook aangegeven, hoe het verkeer omgeleid wordt.  

 

Planning en mogelijke hinder 

De werkzaamheden zullen door Asfaltbouw BV worden uitgevoerd. Zij hebben de werkzaamheden 

ingepland van dinsdag 29 september tot en met vrijdag 2 oktober 2020. Samen met de gemeente is 

getracht om de hinder voor de aanliggende bedrijven tot het minimum te beperken. Met deze 

insteek is een verkeersplan tot stand gekomen. Deze is op vereenvoudigde manier bijgevoegd bij 

deze brief. 

 

De bedrijven zijn te bereiken via aangegeven routes, dit wordt ook aangegeven op de tijdelijke 

verkeersmaatregelen die worden geplaatst tijdens de werkzaamheden. Ook de omleidingen zullen 

worden aangegeven via bebording. Tevens zullen er verkeersregelaars aanwezig zijn om een en 

ander in goede banen te leiden. 

 

Hoe kunt u helpen? 

Wij zijn van mening dat de bedrijven goed bereikbaar blijven voor autoverkeer tijdens de 

werkzaamheden. Voor vrachtwagens t.b.v. bevoorrading kan dit wat lastiger zijn, maar ook dit is 
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volgens ons mogelijk. Het zou wel helpen als u vrachttransport zoveel mogelijk buiten de 

aangegeven data zou kunnen plannen. Alvast hartelijk dank hiervoor. 

 

Vragen? 

Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u bellen met het klantencontact 

centrum van de gemeente Uden, via telefoonnummer 0413-281 911. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens Burgemeester en wethouders van Uden 

 

T.A.J. Franken 

werkvoorbereider civiele techniek afdeling Ruimte  

 


