Holdon Please !
Nieuwsbrief

Friends II Hold On

BEREIKBAARHEID
Baliëndijk vanuit
Centrum / Singel.
Komende vanuit het centrum of singel, gebruikt u
normaal de kruising Oranjesingel / Teteringenstraat.
Tot nader order is deze kruising afgesloten en de
Doornboslaan hierdoor niet bereikbaar.
Wij adviseren u gebruik te maken van de kruisingen
Terheijdenseweg of Sint Ignatiusstraat.
Bereikbaarheid vanaf de noordelijke rondweg ed. is
zoals normaal.
Via St. Ignatiusstraat naar Baliendijk.
Kruising Oranjesingel / Wilhelminasingel
(verkeerslichten) de St. Ignatiusstraat in rijden.
Bij de eerstvolgende verkeerslichten linksaf
Beverweg. Bij de daaropvolgende verkeerslichten
rechtdoor (Kapittelweg). Bij 2e mogelijkheid
(na 0.9 km) linksaf slaan, u rijd nu op de Baliendijk.
Via Terheijdenseweg naar Baliendijk.
Kruising Delpratsingel / Oranjesingel
(verkeerslichten) de Terheijdenseweg in rijden.
Na viaduct rechtsaf (Christiaan Huygensstraat).
Volg linkse bocht langs het Edisonplein en sla
daarna rechtsaf (Buijs Ballotstraat).
Bij de verkeerslichten rechtdoor.
Direct na verkeerslichten rechts en daarna direct
links.
U bevindt zich op de Baliendijk.
Hulp
Hulp nodig bel ons tijdens onze openingstijden.
Voor meer informatie ga naar de website van de
Gemeente Breda of Via Breda:
http://www.viabreda.nl/nieuws/2012/10/10/herinrich
ting-kruispunt-doornboslaan-ceresstraat
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Gelezen op website Via Breda / Gemeente Breda:

Herinrichting kruispunt
Doornboslaan - Ceresstraat
Op maandag 15 oktober start aannemer Rasenberg in
opdracht van de Gemeente Breda met de herinrichting
van het kruispunt Doornboslaan – Ceresstraat. Tijdens
deze werkzaamheden is de kruising voor autoverkeer
afgesloten. Zonder tegenslag duren de
werkzaamheden tot half december 2012.

W at gaat er gebeuren
De weg wordt opgebroken, het riool wordt vernieuwd,
er worden nieuwe verkeerslichten geplaatst, en het
kruispunt wordt opnieuw geasfalteerd. De bestaande
trottoirs op de kruising worden opgebroken en van
nieuwe verharding voorzien. Ook de fietspaden krijgen
een nieuwe asfaltlaag. De openbare verlichting wordt
aangepast aan de eisen van deze tijd.

Verkeersm aatregelen.
Tijdens de werkzaamheden is de kruising in beide
richtingen afgesloten voor doorgaand autoverkeer.
Voor auto’s wordt een omleidingroute ingesteld die
met borden is aangegeven. Fietsers en voetgangers
hebben wel doorgang tijdens de werkzaamheden.

De gem eente vraagt uw begrip
De gemeente en de aannemer zijn er zich van bewust
dat de werkzaamheden overlast geven. Zij proberen
dit tot een minimum te beperken en vragen hiervoor
uw begrip.

ALLE ZONDAGEN
IN NOVEMBER EN DECEMBER
EXTRA GEOPEND.
(Zie ook de openingstijden op onze website)
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