Veilige schoolomgeving Beatrixlaan
Nieuwsbrief 9, 27 september 2021

Op dit moment wordt volop gewerkt op, en rond de Beatrixlaan. Om u meer duidelijkheid te geven
over hoe o.a. het Varendonck College en het Sportpark bereikbaar zijn, hieronder een overzicht.
Voor het halen van de planning is het goed te weten dat dit afhankelijk is van onvoorziene
omstandigheden zoals het weer.
Fase 1: vergroten parkeerterrein bij sportpark ‘t Root
Wat kan u verwachten:
- De Beatrixlaan is in deze fase nog niet afgesloten
- Langsparkeerplaatsen Beatrixlaan: allen bruikbaar
- Parkeerterrein ’t Root: Minimaal 24 plaatsen beschikbaar
Planning: Begin oktober 2021 gereed. De parkeercapaciteit is dan 80 plaatsen.
Fase 2: Beatrixlaan, van Heesakkerweg tot entree parkeerterrein ’t Root
Wat kan u verwachten:
- In deze fase is de Beatrixlaan afgesloten voor doorgaand verkeer
- Langsparkeerplaatsen Beatrixlaan: Allen bruikbaar
- Parkeerterrein ’t Root: Bereikbaar via zijde Heerbaan (80 parkeerplaatsen)
- Varendonck College voor fietsers bereikbaar via ventweg Heesakkerweg
Planning: Begin oktober tot medio november 2021.

Fase 3: Beatrixlaan, van entree
parkeerterrein ’t Root tot
Rootweg
Wat kan u verwachten:
- In deze fase is de Beatrixlaan
afgesloten voor doorgaand verkeer
- Langsparkeerplaatsen
Beatrixlaan: Niet meer bruikbaar
- Parkeerterrein ’t Root:
bereikbaar via zijde Heesakkerweg
(80 parkeerplaatsen)
- Varendonck College voor fietsers
bereikbaar vanuit beide zijden
Planning: Medio november tot eind
december 2021.

Fase 4: Aanpassen fiets/voetpad Rootweg
Wat kan u verwachten:
- In deze fase is het voet-/fietspad niet beschikbaar
- De Beatrixlaan is weer open en parkeerterrein ’t Root is regulier bereikbaar
Planning: begin 2022.
Fase 5: Aanleg parkeerterrein bij IKC LaLoBo (nieuw te bouwen school)
Wat kan u verwachten / planning:
- Het parkeerterrein is pas volledig beschikbaar rond februari 2023.
- Tijdens de bouw van de school zal via een noodverharding een deel van het terrein geschikt
worden gemaakt om te parkeren. Dit terrein is (tijdens de bouw) alleen in de weekenden
beschikbaar.

Meer informatie
Deze nieuwsbrief, maar ook de eerder gestuurde informatie, staat op de website van de gemeente
Asten onder het kopje “Werk in uitvoering”.
Hebt u vragen over de plannen kunt u contact opnemen met Nicole Scharp via: n.scharp@asten.nl of
tel: (0493) 671 212.
Hebt u een concrete vraag over de uitvoering? Dan kunt u contact opnemen met Arjan van ’t Klooster
van Van Horssen wegenbouw via: aklooster@horssenwegenbouw.nl of tel: 06-41833960.

