
Verslag informatieavond N602 en Buurtprevent Sint Anthonis 

Maandag 27 augustus 2018 

Van 19.30 tot 21.30 uur 

Trophuus / MFA Oelbroeck, Sint Anthonis 

Aanwezig: Huub Bellemakers (wethouder), Patrick Buijs (projectleider N602), Marijn Lind 
(projectleider Infrascoop), Jorg van Dinther (projectleider Spie), Hay Schattevoet (toezichthouder), 
Antoine van Hout (contactpersoon glasvezel), Henny Lenkens (communicatie N602) 

Op de avond zijn circa 160 belangstellenden afgekomen; hoofdzakelijk inwoners uit Sint Anthonis en 
verder vertegenwoordigers van de werkgroep N602 van de Dorpsraad Sint Tunnis. Wethouder Huub 
Bellemakers bedankte de aanwezigen voor hun komst en sprak zijn blijdschap uit over de grote 
opkomst. 

Op verzoek van de Dorpsraad Sint Tunnis vond als voorschot op de informatie over de N602 en 
glasvezel een korte toelichting plaats over buurtpreventie via whatsapp. Bart Leenaerts, gemeentelijk 
beleidsmedewerker Integrale Veiligheid, en wijkagent Hans Ooms verzorgden de presentatie en 
beantwoorden de vragen. De tekst van de presentatie is terug te lezen op de website van de 
gemeente Sint Anthonis. 

Na de opening door wethouder Huub Bellemakers, die binnen het college de N602 in zijn portefeuille 
heeft, stelt gemeentelijk projectleider Patrick Buijs de sprekers voor en beschrijft de agenda voor de 
avond. Hij verontschuldigt Hans van Haeften (directievoerder reconstructie N602), die op vakantie is. 
Patrick wijst het gehoor er ook op dat tijdens werkzaamheden voor het doorgaand verkeer weer de 
grote omleiding via de Middenpeelweg is ingesteld. De projectorganisatie gaat ervan uit dat het 
bestemmingsverkeer de beste eigen route zoekt. 

Patrick Buijs geeft aan dat de looptijd van het project langer wordt, door een aantal veranderingen 
die zich sinds de start hebben voorgedaan en nog zullen voordoen. Voor Sint Anthonis betekent dit 
dat niet gestart is na de bouwvak, maar dat dit pas in januari 2019 het geval zal zijn. En het is de 
verwachting dat het werk hier pas tegen het begin van de bouwvak 2019 wordt opgeleverd. Hij geeft 
daarbij aan dat e.e.a. sterk afhankelijk is van het weer. 
De belangrijkste reden voor het bijstellen van de planning is de aanleg van nieuwe hemelwaterafvoer 
in Wanroij (nu gereed), Ledeacker (begint binnenkort) en Sint Anthonis (aansluitend aan Ledeacker). 
Ook de aanleg van glasvezel langs de N602, een wens van de drie dorpsraden die door de gemeente 
is gehonoreerd, heeft voor uitloop gezorgd. Hetzelfde geldt voor de asfaltering en Patrick Buijs wees 
ook op onvoorziene situaties, die zich hebben aangediend. 

In reactie op enkele vragenstellers geeft Marijn Lind uitleg over de aanleg van het hemelwaterriool. 
Daarmee wordt in Ledeacker begonnen als onderdeel van het straatwerk (zijde Wanroij) en zo 
aansluitend doorgewerkt richting Sint Anthonis. Het nieuwe riool eindigt bij het infiltratiepunt langs 
het tankstation van de Weem. Patrick licht nog eens toe dat het hemelwaterriool naast het huidige 
vuilwaterriool komt, dat hierdoor meer capaciteit krijgt. 
Marijn zegt dat Infrascoop verderop in het dorp (Breestraat, Dr. Verbeecklaan) alleen opdracht heeft 
gekregen voor straatwerkzaamheden. Een vragensteller wijst erop dat het wegvak vanaf de rotonde 
tot het begin van de Dr. Verbeecklaan altijd last heeft bij veel neerslag. Hij vraagt zich af waarom hier 
geen hemelwaterriool wordt aangelegd. Patrick neemt dit mee in de projectgroep.  



Patrick vertelt dat er tijdens de werkzaamheden in Sint Anthonis een aantal aandachtspunten zijn, 
waar de projectleiding met de verschillende organisaties overleg gaat voeren: de winkelperiode rond 
de kerst en jaarwisseling, carnaval 2019 en de Pinksterfeesten 2019. Wat de kerst betreft staat de 
projectorganisatie erop dat er wordt doorgewerkt tot aan het kerstreces. 

Voor inwoners en andere belangstellenden die het project N602 op de voet willen volgen heeft de 
gemeente een aantal actuele informatiebronnen in het leven geroepen. Zo wordt sinds begin juli elke 
week een (digitale) nieuwsbrief gepubliceerd. Patrick wijst op de invulformulieren achter in de zaal, 
waar men zich gratis kan aanmelden voor de nieuwsbrief. 
Ook op de gemeentelijke website is veel informatie te vinden over de reconstructie, onder de knop 
n602. Verder wijst de projectleider op het gemeentelijk meldpunt (vragen@n602.nl). Hij adviseert 
om hier gebruik van te maken bij vragen, opmerkingen of suggesties. Bellen kan ook, maar een e-
mail heeft de voorkeur omdat de vraag dan wordt geregistreerd en een antwoord verzekerd is. 

Marijn Lind (Infrascoop) geeft een nadere toelichting op het straatwerk en de aanleg van het 
hemelwaterriool. Volgens de bijgestelde planning is het werk in Ledeacker voor de jaarwisseling 
gereed, waarna vanaf januari 2019 bij Oele Tons verder wordt gewerkt in Sint Anthonis. 

Marijn vertelt dat er in het weggedeelte waar hemelwaterriool komt (vanaf Oele Tons tot 
parkeerplaats naast Van de Weem) wordt gewerkt van gevel tot gevel, over de volle breedte van de 
weg. In het gedeelte waar geen nieuw riool komt (vanaf Van de Weem tot rotonde) wordt gewerkt 
met werkvakken van 75 tot 125 meter. Zo gaan de werkploegen als een ‘slang’ door Sint Anthonis 
heen. De projectleider van Infrascoop vraag inwoners bij het passeren rekening te houden met de 
veiligheid van de medewerkers. De actueel geldende omleiding wordt wekelijks gepubliceerd in de 
Nieuwsbrief en op de website van de gemeente. Met de busmaatschappij zijn afspraken gemaakt 
over de omleidingen. Deze zijn in Sint Anthonis kleiner dan in Wanroij, dus zijn de omrijtijden 
beperkt. 

Jorg van Dinther, projectleider aanleg glasvezel van Spie, stelt dat er op verzoek van de dorpsraden 
eerder is begonnen met de aanleg van glasvezel. Dit heeft in Wanroij wel enige vertraging gegeven 
voor het straatwerk, maar in Sint Anthonis (ligt er al in langs de N602) en Ledeacker (na de bouwvak 
begonnen) werkt Spie voor de stratenmakers uit.  Bovendien is de klus van Spie veel beperkter en de 
doorloopsnelheid veel groter is dan bij het straatwerk va Infrascoop. In Ledeacker worden overigens 
wel alle zijstraten tegelijk meegenomen. Steeds in blokken van 44 woningen. De werkers zorgen 
ervoor dat alle woningen en bedrijven bereikbaar blijven. Wat ’s morgens wordt opengemaakt, ligt ’s 
avonds weer dicht.  
In Sint Anthonis, waar glasvezel al langs de N602 ligt, wordt vanuit de onlangs geplaatste centrale 
(viaduct Den Hoek) glasvezel aangelegd in de wijken. Van Dinther omschreef het als werken van uit 
een ster, en zo wordt als een olievlek heel Sint Anthonis beglaasd. 

Op een vraag van een aanwezige waar informatie over de aanleg van glasvezel is te vinden, weest 
Jorg op de schouwbrief die iedereen heeft gehad. Ook is onlangs bij iedereen een ‘Bouwkrant’ van E-
Fiber in de brievenbus gevallen. Eerder werd in de Nieuwsbrief al een informatiepunt van E-Fiber 
gegeven (www.e-fiber.nl). Op verzoek zal dit in de volgende nieuwsbrief worden herhaald. Vragen 
kunnen gericht worden aan E-Fiber (info@e-fiber.nl) of bij de backoffice van Spie 
(landvancuijk@mijnglasvezelaansluitng.nl). 

Wat de omleidingen tijdens de straatwerkzaamheden in Sint Anthonis betreft vertelt Marijn Lind dat 
deze moeten worden aangepast i.v.m. de aanleg van het riool. De grote omleiding voor het 
doorgaand verkeer wordt intact gehouden. De omleidingen voor het lokale verkeer moeten nog 



worden uitgewerkt. Dit heeft nog enige tijd, omdat in Sint Anthonis pas in januari wordt gestart met 
riool- en straatwerkzaamheden. 

Een aanwezige wijst Marijn op de gratis app Waze, waarmee het mogelijk is om real-time informatie 
over verkeer, werkzaamheden, politie, ongelukken en meer door te geven. Marijn kent het niet, 
maar geeft het door aan een collega op het kantoor van Infrascoop. 

Volgens een bezoeker zal met name het slotstuk van het project (Dr. Verbeeklaan-rotonde) 
problemen geven bij de omleiding. Dit omdat er hier niet direct een korte omleiding mogelijk is. 
Moet dat via de Zandkant en zo via de Noorkant terug, of is er een andere oplossing mogelijk? Marijn 
zal het nader bekijken. 

Er is ook onduidelijkheid over de aanpak van de Brink. Patrick vertelt dat wat de Brink betreft alleen 
het straatwerk van de ‘Brinkstraat’ wordt vernieuwd. Een eventuele herinrichting van de Brink valt 
buiten het bestek van de reconstructie N602.  

Een andere vraag is of de nieuwe bestrating in de Breestraat hoger komt te liggen. Marijn zegt dat dit 
niet het geval is, met name omdat het straatwerk (voetpaden) moeten aansluiten bij de panden langs 
de weg.  

Op een vraag van een bezoeker of afkoppeling van het riool mogelijk is, stelt Patrick dat de gemeente 
Sint Anthonis daar op dit moment nog geen beleid op heeft. Een inwoner die dat toch wil, kan met 
de gemeente afspraken maken. De kosten van het deel op het eigen terrein zijn voor rekening van de 
bewoner, het deel op openbaar terrein voor de gemeente. 

Een heel concrete vraag is van de bewoner van Dr. Verbeecklaan 8. Deze zegt dat er een 
stankprobleem is bij de ontluchting van het riool. Eerder is er al aan gesleuteld, maar het probleem is 
niet verholpen. Patrick zegt toe dat hij dit zal doorgeven aan de betreffende vakambtenaar. 

Een slotvraag is wat er gebeurd met de diverse bebordingen: klopt dit dan nog of moet dit worden 
aangepast? Patrick laat weten dat hier nog niet aan is gedacht, maar dat hij het meeneemt in het 
overleg. 

Na de vragenronde bedankt Patrick Buijs namens de gemeente de sprekers en de aanwezigen voor 
hun komst en voor hun inbreng. Nogmaals wijst hij op de invulformulieren voor de nieuwsbrief, die 
iedereen de kans biedt om op de hoogte te blijven van de vorderingen van het project. 

Henny Lenkens 

Communicatie N602 

06 13818526 

 

 

 

 

  

 

 


