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Wanneer wordt 
waar gewerkt?
De aannemer werkt in delen en die zijn op de 
kaart hiernaast aangegeven. Per wegdeel ziet u 
wat u kunt verwachten. Bij werkzaamheden aan 
wegdelen 3, 4, 6 en 7 worden wegen afgesloten.

Wegdeel 3 – Locht
In het eerste kwartaal van 2021 wordt er aan de 
Locht gewerkt. De rijweg wordt afgesloten. 
Alleen bussen, hulpdiensten en bouwverkeer 
voor de nieuwe N69 mogen er langs. Ook met 
bewoners en ondernemers zijn afspraken 
gemaakt. Fietsers worden omgeleid via het 
fi etspad aan de noordkant.  

Wegdeel 6 – Kempenbaan
kruising gemeentewerf tot Heerseweg
In het tweede kwartaal van 2021 wordt het eerste 
deel van de Kempenbaan aangepakt. Vanaf de 
kruising bij de gemeentewerf tot aan de Heerse -
weg wordt de weg verbreed tot tweebaansweg.  

Wegdeel 4 en 7 – Kempenbaan
Heerseweg tot Locht
In het derde en vierde kwartaal van 2021 wordt 
het tweede deel van de Kempenbaan, vanaf de 
Heerseweg tot aan de Locht verbreed tot een 
tweebaansweg.

Vanaf 18 januari tot eind 2021 gaat u als inwoner van Veldhoven en weggebruiker meer 
merken van de werkzaamheden aan de Kempenbaan. Een deel van de Kempenbaan en de 
Locht wordt tijdelijk afgesloten. De weg wordt verbreed en gereconstrueerd. We kiezen 
ervoor om de rijbaan af te sluiten, zodat we sneller klaar zijn. Op deze manier halen we de 
vertraging bij de bouw van het viaduct A67 in, waardoor we toch voor het eind van het jaar 
klaar zijn. Door de wegafsluitingen wordt het drukker op andere wegen in en rond Veldhoven 
en moet u rekening houden met extra reistijd. Op deze pagina leest u meer daarover.

Wij proberen de overlast die de afsluitingen geven zo veel mogelijk te beperken.
De veiligheid van de weggebruikers vinden wij het belangrijkst. U wordt omgeleid over de 
hoofdwegen, zodat het in woonstraten niet te druk wordt. Maak daarom zo veel mogelijk 
gebruik van de aangegeven omleidingen. Óók als de aangegeven route niet de kortste is. 
Tijdens de werkzaamheden letten we er op dat iedereen zich aan de omleidingsroutes 
houdt en de verkeersdrukte in woonstraten niet te groot wordt.

Werkzaamheden en effecten op het verkeer
De gemeente Veldhoven heeft laten onderzoeken welke effecten de werkzaamheden hebben op het 
verkeer. Daarom komt er per fase een zogeheten bereikbaarheidsplan met maatregelen. In dit plan 
staat hoe het verkeer kan worden omgeleid over de hoofdwegen, zodat het bijvoorbeeld in 
woonstraten veilig blijft en niet te druk wordt. Wij informeren u over de omleidingen voordat de 
aannemer start aan een nieuwe fase.

Tijdens werkzaamheden leiden we verkeer om via de snelweg A67 en de hoofdwegen zoals de 
Heerbaan, Zilverbaan, Sterrenlaan, Abdijlaan en De Run. We verwachten dat er sluiproutes ontstaan 
in woonstraten zoals de Nieuwstraat en de Dorpsstraat, waardoor het in deze straten drukker wordt 
met autoverkeer. Vanuit de Kempen gaan naar verwachting meer auto’s via Knegsel van en naar 
Veldhoven rijden. Op de pagina hiernaast leggen we uit hoe we zorgen dat het veilig blijft op de 
wegen, ondanks het extra verkeer.
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Hoe zorgen we
voor veiligheid?
Op sommige wegen wordt het drukker. Door die 
drukte kan het onveiliger worden. Om dit te 
voorkomen nemen we verschillende maatregelen. 
De veiligheid van fi etsers is hierbij extra belangrijk.  

Omleidingsroutes
Tijdens de werkzaamheden zijn er verschillende 
omleidingen. De kern van Veldhoven proberen 
we bereikbaar te houden. Daarom leiden we 
autoverkeer om via de A67 en de hoofdwegen 
van Veldhoven.   

Verkeersregelaars
Op drukke kruispunten zorgen verkeersregelaars 
voor veilig oversteken voor alle weggebruikers 
(auto’s, fi etsers, wandelaars, etc.). Ook grote 
opstoppingen proberen we zo te voorkomen.  

Hoe gaat het op de weg
Tijdens de werkzaamheden houden we
elke dag in de gaten hoe het buiten gaat.
Is de drukte acceptabel? Zo niet, dan
nemen we extra maatregelen om het voor 
iedereen op de weg veilig te houden. 

Extra maatregelen
We nemen extra maatregelen als de 
verkeers veiligheid in gevaar komt.
Bijvoorbeeld door een weg af te sluiten
voor doorgaand verkeer of het instellen
van éénrichtingsverkeer. 

Meer informatie
Heeft u vragen over de werkzaamheden aan de 
Kempenbaan?

Op www.kempenbaanveldhoven.nl vindt u 
meer informatie. Of neem contact op via 
gemeente@veldhoven.nl of telefonisch
via 14040.

Communicatie 
Vanuit de gemeente en de aannemerscombinatie Van Gelder Mobilis houden we
iedereen zo goed mogelijk op de hoogte. Voorafgaand aan de werkzaamheden
informeren we u over de inzet van deze extra maatregelen. Houd daarom het
Veldhovens Weekblad en de website www.kempenbaanveldhoven.nl in de
gaten. Bewoners en bedrijven die langs de werkzaamheden gevestigd
zijn, informeren wij per brief of via een gesprek.
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De aannemer werkt in delen en die zijn op de 
kaart hiernaast aangegeven. Per wegdeel ziet u 
wat u kunt verwachten. Bij werkzaamheden aan 
wegdelen 3, 4, 6 en 7 worden wegen afgesloten.

Wegdeel 3 – Locht
In het eerste kwartaal van 2021 wordt er aan de 
Locht gewerkt. De rijweg wordt afgesloten. 
Alleen bussen, hulpdiensten en bouwverkeer 
voor de nieuwe N69 mogen er langs. Ook met 
bewoners en ondernemers zijn afspraken 
gemaakt. Fietsers worden omgeleid via het 
fi etspad aan de noordkant.  

Wegdeel 6 – Kempenbaan
kruising gemeentewerf tot Heerseweg
In het tweede kwartaal van 2021 wordt het eerste 
deel van de Kempenbaan aangepakt. Vanaf de 
kruising bij de gemeentewerf tot aan de Heerse -
weg wordt de weg verbreed tot tweebaansweg.  

Wegdeel 4 en 7 – Kempenbaan
Heerseweg tot Locht
In het derde en vierde kwartaal van 2021 wordt 
het tweede deel van de Kempenbaan, vanaf de 
Heerseweg tot aan de Locht verbreed tot een 
tweebaansweg.

Vanaf 18 januari tot eind 2021 gaat u als inwoner van Veldhoven en weggebruiker meer 
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ervoor om de rijbaan af te sluiten, zodat we sneller klaar zijn. Op deze manier halen we de 
vertraging bij de bouw van het viaduct A67 in, waardoor we toch voor het eind van het jaar 
klaar zijn. Door de wegafsluitingen wordt het drukker op andere wegen in en rond Veldhoven 
en moet u rekening houden met extra reistijd. Op deze pagina leest u meer daarover.

Wij proberen de overlast die de afsluitingen geven zo veel mogelijk te beperken.
De veiligheid van de weggebruikers vinden wij het belangrijkst. U wordt omgeleid over de 
hoofdwegen, zodat het in woonstraten niet te druk wordt. Maak daarom zo veel mogelijk 
gebruik van de aangegeven omleidingen. Óók als de aangegeven route niet de kortste is. 
Tijdens de werkzaamheden letten we er op dat iedereen zich aan de omleidingsroutes 
houdt en de verkeersdrukte in woonstraten niet te groot wordt.

Werkzaamheden en effecten op het verkeer
De gemeente Veldhoven heeft laten onderzoeken welke effecten de werkzaamheden hebben op het 
verkeer. Daarom komt er per fase een zogeheten bereikbaarheidsplan met maatregelen. In dit plan 
staat hoe het verkeer kan worden omgeleid over de hoofdwegen, zodat het bijvoorbeeld in 
woonstraten veilig blijft en niet te druk wordt. Wij informeren u over de omleidingen voordat de 
aannemer start aan een nieuwe fase.

Tijdens werkzaamheden leiden we verkeer om via de snelweg A67 en de hoofdwegen zoals de 
Heerbaan, Zilverbaan, Sterrenlaan, Abdijlaan en De Run. We verwachten dat er sluiproutes ontstaan 
in woonstraten zoals de Nieuwstraat en de Dorpsstraat, waardoor het in deze straten drukker wordt 
met autoverkeer. Vanuit de Kempen gaan naar verwachting meer auto’s via Knegsel van en naar 
Veldhoven rijden. Op de pagina hiernaast leggen we uit hoe we zorgen dat het veilig blijft op de 
wegen, ondanks het extra verkeer.
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Hoe zorgen we
voor veiligheid?
Op sommige wegen wordt het drukker. Door die 
drukte kan het onveiliger worden. Om dit te 
voorkomen nemen we verschillende maatregelen. 
De veiligheid van fi etsers is hierbij extra belangrijk.  

OmleidingsroutesOmleidingsroutes
Tijdens de werkzaamheden zijn er verschillende Tijdens de werkzaamheden zijn er verschillende 
omleidingen. De kern van Veldhoven proberen 
we bereikbaar te houden. Daarom leiden we 
autoverkeer om via de A67 en de hoofdwegen 
van Veldhoven.   

Verkeersregelaars
Op drukke kruispunten zorgen verkeersregelaars Op drukke kruispunten zorgen verkeersregelaars 
voor veilig oversteken voor alle weggebruikers 
(auto’s, fi etsers, wandelaars, etc.). Ook grote 
opstoppingen proberen we zo te voorkomen.  

Hoe gaat het op de weg
Tijdens de werkzaamheden houden we
elke dag in de gaten hoe het buiten gaat.
Is de drukte acceptabel? Zo niet, dan
nemen we extra maatregelen om het voor 
iedereen op de weg veilig te houden. 

Extra maatregelen
We nemen extra maatregelen als de 
verkeers veiligheid in gevaar komt.verkeers veiligheid in gevaar komt.
Bijvoorbeeld door een weg af te sluiten
voor doorgaand verkeer of het instellen
van éénrichtingsverkeer. 

Meer informatie
Heeft u vragen over de werkzaamheden aan de 
Kempenbaan?

Op www.kempenbaanveldhoven.nlwww.kempenbaanveldhoven.nl vindt u 
meer informatie. Of neem contact op via 
gemeente@veldhoven.nl of telefonisch
via 14040.

Communicatie 
Vanuit de gemeente en de aannemerscombinatie Van Gelder Mobilis houden weVanuit de gemeente en de aannemerscombinatie Van Gelder Mobilis houden we
iedereen zo goed mogelijk op de hoogte. Voorafgaand aan de werkzaamhedeniedereen zo goed mogelijk op de hoogte. Voorafgaand aan de werkzaamheden
informeren we u over de inzet van deze extra maatregelen. Houd daarom hetinformeren we u over de inzet van deze extra maatregelen. Houd daarom het
Veldhovens Weekblad en de website www.kempenbaanveldhoven.nlwww.kempenbaanveldhoven.nlwww.kempenbaanveldhoven.nlwww.kempenbaanveldhoven.nlwww.kempenbaanveldhoven.nlwww.kempenbaanveldhoven.nl in de
gaten. Bewoners en bedrijven die langs de werkzaamheden gevestigdgaten. Bewoners en bedrijven die langs de werkzaamheden gevestigd
zijn, informeren wij per brief of via een gesprek.


