
   

 

Aan de bewoner(s) en/of bedrijven van dit pand 
 
Reconstructie Kom Lomm 
N271 Lomm 
 
29 november 2018, Eindhoven 
 
 
Beste bewoner, 
 
De afgelopen weken is er weer hard gewerkt in Lomm. De werkzaamheden 
van fase 3 zijn dan ook bijna afgerond. Daarnaast zijn de verkeersdrempels 
nabij het sportpark en aansluiting Voort – Bosbergstraat gerealiseerd.  
 
Afgelopen week heeft in het teken gestaan van het trekken van betonbanden en er is geasfalteerd. 
Dat betekent dat de werkzaamheden van fase 3 gereed zijn en vanaf maandag 3 december de 
laatste fase van ons werk van start gaat. Vanaf dat moment wordt er gewerkt aan de oostelijke kant 
van de N271 aan de zuidzijde, zie bijgevoegde afbeelding.  
 
Het verkeer wordt tijdens onze werkzaamheden via verkeerslichten door het werkgebied geleid.  
Ook voor de fietsers geldt gedurende onze werkzaamheden een omleidingsroute. Deze omleiding is 

ter plaatse via bewegwijzering aangegeven en is tevens weergegeven op onderstaande afbeelding.  

 

Aan het fietspad aan de westelijke zijde van de N271, ter hoogte van de ingang van de sauna, worden 

bestratingswerkzaamheden uitgevoerd. Zowel voor de sauna als voor het tuincentrum geldt dan ook 

een omleiding. De bewoners dienen tijdens deze werkzaamheden hun auto tijdelijk elders te parkeren 

en kunnen hun woning te voet bereiken. Hetzelfde geldt voor de bereikbaarheid van het 

kinderdagverblijf.  
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Tijdens de werkzaamheden kunnen de afvalcontainers zoals gebruikelijk gewoon aan de straat 

worden gezet. Wij zorgen dat deze bereikbaar is voor de vuilophaaldienst en zetten deze ook terug. 

Uiteraard proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken. Daarom worden de werkzaamheden 

uitgevoerd op doordeweekse dagen, dus van maandag tot en met vrijdag tussen 07:00 uur en 18:00 

uur.  

Een uitzondering hierop zijn de 

nachtwerkzaamheden. Deze staan gepland op 

maandag 17 december vanaf 19:00 uur tot 

dinsdag 18 december 7:00 uur en dinsdag 18 

december 19:00 uur tot woensdag 19 december 

7:00 uur. Gedurende deze periode wordt er 

printbeton gestort in de middengeleiders en wordt 

er een asfalt deklaag aangebracht. We zijn voor 

deze werkzaamheden echter afhankelijk van de 

weersomstandigheden. Indien er geschoven wordt 

met de datums, zullen we dit communiceren via de 

KWS app.  

Tijdens de nachtwerkzaamheden is de N271 

richting Venlo voor al het verkeer afgesloten vanaf 

de nieuwe rotonde tot voorbij de kruising Voort, zie 

afbeelding. Het verkeer wordt omgeleid via de 

algemene omleidingsroute via de A73. De rotonde 

blijft geopend, waardoor Arcen bereikbaar blijft 

voor het verkeer. 

Gedurende fase 4 zal er tevens beton worden gestort. Om scheurvorming van de betonverharding 

tegen te gaan, dient erna gezaagd te worden. Het moment van zagen is afhankelijk van hoe snel het 

beton is uitgehard. Het uitharden en op sterkte komen van het beton is in grote mate afhankelijk van 

weersomstandigheden zoals temperatuur, wind en regen. Deze factoren hebben we helaas niet in de 

hand. Omdat het storten van het beton en het uitzagen onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn, 

kunnen deze niet worden uitgesteld. Op voorhand bieden we hierbij onze excuses aan voor het 

ongemak indien er in de avonduren gezaagd wordt. Dit zal helaas geluidsoverlast veroorzaken.   

De bushaltes vindt u ter hoogte van Tamoil tankstation aan beide zijden van de rijksweg. De 

dienstregeling blijft gehandhaafd tijdens de nachtafsluitingen. Dit houdt in dat vanaf 19:00 uur door 

Arriva een pendelbus wordt ingezet en dat in de (vroege) ochtenduren de reguliere dienstbus rijdt. 

Overige informatie 

Heeft u vragen, stel ze gerust!  Voor opmerkingen, suggesties en klachten kunt u contact met ons 

opnemen via: mvogels@kws.nl. Bij calamiteiten kunt u direct contact opnemen via 06-5022 6375.  

Iedere woensdag tussen 12:00 uur en 14:00 uur is er een inloopspreekuur in de bouwkeet op het 

parkeerterrein van AMI bouwbeslag. Loop gerust binnen voor vragen of meer informatie. Wilt u graag 

op de hoogte blijven van de laatste projectupdates? Download dan gratis onze KWS app. Via deze 

app delen we nieuwsberichten en kunt u onze werkzaamheden op de voet volgen.  

 
Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hartelijke groeten 
 
Het uitvoeringsteam van KWS 
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