Juni 2017

Afsluiting Catharijnesingel
Gedurende circa zes weken wordt de Catharijnesingel afgesloten voor doorgaand autoverkeer in verband met de sloop
van de oude Radboudtraverse boven de weg. In deze nieuwsbrief informeren wij u over deze werkzaamheden.
Planning
Datum
Donderdag 6 juli tot en met maandag 21
augustus

Werktijden
Ma t/m za 07:00-19:00
(mogelijk uitloop tot
23:00 uur en incidenteel
op zondag indien
noodzakelijk)

Werkzaamheden
Asbest verwijdering en sloop oude
Radboudtraverse. Een zware rupskraan
vergruist het gebouw in delen voor maximale
afvalscheiding. Tevens hak- en zaagwerk.

Omleidingsroutes
De afsluiting geldt voor doorgaand autoverkeer. De parkeergarages van Hoog Catharijne blijven open, maar zijn slechts
vanuit één richting bereikbaar. Fietsers en voetgangers worden ter plaatse omgeleid. Op de volgende pagina’s vindt u de
omleidingsroutes in beeld. Voor incidenten in de directe omgeving wordt een nooddoorgang vrijgehouden. Hierover hebben
wij overleg met de hulpdiensten.
De afsluiting geldt 24/7 gedurende de hele periode.
Er zijn 24/7 verkeersregelaars aanwezig.
Geluidsoverlast
Uiteraard doen wij ons uiterste best om geluidsoverlast te voorkomen. De ergste geluidsoverlast zullen wij beperken tot
overdag. Wij doen er alles aan om uw avonden zo min mogelijk te verstoren. In de nacht (na 23 uur) wordt niet gewerkt.
Wekelijkse nieuwsbrief
BAM informeert omwonenden en andere belanghebbenden wekelijks via een speciale email-nieuwsbrief over de
planning en voortgang van hun werkzaamheden.
Voortaan ook direct op de hoogte zijn? Meld u dan aan via info@bam-nhc.nl
Telefonische bereikbaarheid
Heeft u klachten over het werk aan Hoog Catharijne? Bel dan met de beveiligingsdienst van Hoog Catharijne. Zij
zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar: 030 243 71 28

Bereikbaarheid ingang woningen en route voetgangers
De ingangen van de woningen blijven bereikbaar. Wij verzoeken u de aanwijzingen van
bouwplaatspersoneel en verkeersregelaars op te volgen.

Bereikbaarheid parkeergarages
De parkeergarages van Hoog Catharijne blijven open, maar zijn slechts vanuit één richting
bereikbaar. De werkzaamheden worden door middel van borden op straat aangekondigd, ook
worden daarop alternatieve routes aangewezen.

Fietsverkeer
Fietsers worden omgeleid via de Stationdwarsstraat en de Westerstraat.

Expeditieverkeer
Vrachtverkeer voor de bevoorrading van Hoog Catharijne wordt omgeleid via Stationsstraat
en Spoorstraat. Expeditieverkeer met bestemming Rijnkade en Spoorstraat kan alleen
aanrijden vanuit zuidelijke richting (Tolsteeg/Bleekstraat). Expeditieverkeer met overige
bestemmingen kan alleen aanrijden vanuit noordelijke richting
(Amsterdamsestraatweg/Daalsetunnel).
Wij verzoeken u uw leveranciers van de gewijzigde situatie op de hoogte te brengen.

