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VERSLAG INFORMATIEBIJEENKOMST WERKGROEP START UITVOERING 
 
Verslag van de informatiebijeenkomst werkgroep “start uitvoering” op 9 januari 2018 van het project  
Herinrichting rondweg Brukske te Venray.  

 
Aanwezig: 

 John Drabbels, projectleider (Gemeente Venray) 

 Ferry  van Haarst, projectleider (Gemeente Venray) 

 Martien Alards, toezichthouder (Gemeente Venray) 

 Marijn Lind, projectleider (Infrascoop) 

 Rick Peeters, werkvoorbereider (Infrascoop) 

 Jochem Dahm, uitvoerder (Infrascoop) 

 10 leden van de werkgroep 
Afwezig met kennisgeving: 

 Elise Remmo Waijers 

 Han Verkuijlen (Gemeente Venray) 
 
Locatie: MFC Brukske 
  Actie: 

  1. Opening  
John Drabbels opent de bijeenkomst en meldt dat na de aanbesteding Infrascoop 
bv uit Cuijk het werk van de herinrichting heeft aangenomen. Vervolgens stelt hij 
de aanwezigen van de gemeente en van de aannemer voor. Ferry van Haarst  is 
de projectleider die John voor dit project opvolgt. De contactpersoon tijdens de 
uitvoering is de toezichthouder, Martien Alards. 

 

  2. Terugkijken 
John Drabbels kijkt terug naar de ontwikkelingen sinds april 2016, toen het college 
van burgemeester en wethouders de middelen voor dit project beschikbaar stelde. 
Samen met het wijkplatform heeft John besproken hoe het project wordt opgepakt. 
In welke vorm en op welke manier. Hieruit is een werkgroep van bewoners 
verspreid uit de wijk geformeerd. Met de werkgroep is in diverse bijeenkomsten op 
basis van de uitgangspunten en de randvoorwaarden tot een ontwerp gekomen. 
Vervolgens is de technische uitwerking plaatsgevonden, waarna de aanbesteding 
heeft plaatsgevonden. 

 

  3. Werkzaamheden 
Marijn Lind, projectleider bij Infrascoop, geeft een toelichting op de uit te voeren 
werkzaamheden. Kort gezegd komen deze er op neer dat de weg volledig wordt 
opgebroken en afgegraven, waarna het infiltratieriool wordt gelegd en de weg, 
versmald, weer wordt opgebouwd. Om de asfaltdeklaag aan te brengen zal de 
rondweg een of twee keer een volledige dag moeten worden afgesloten. Wanneer 
dit is, zal tijdig worden gecommuniceerd. 

 

  4. Planning 
In week 4 starten de voorbereidende werkzaamheden. Waarna de rondweg vanaf 
29 januari steeds gedeeltelijk is afgesloten. De planning is om de werkzaamheden 
van alle fasen voor Kerst 2018 af te ronden, maar dit is van vele factoren 
afhankelijk. 

 

  5. Fasering (bereikbaarheid) 
Het werk wordt in acht fasen uitgevoerd. Hierdoor blijven alle adressen steeds 
bereikbaar. Om de bereikbaarheid te garanderen worden enkele tijdelijke 
doorsteekjes gemaakt. De uitvoering van een fase duurt ongeveer zes weken. In 
die periode is in die fase geen verkeer mogelijk. De fasen worden aansluitend 
uitgevoerd vanaf de rotonde Zuidsingel naar de rotonde Henri Dunantstraat. 
1

e
 fase: rotonde Zuidsingel – Etudestraat (wk 5 t/m 11) 
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2
e
 fase: Etudestraat – Aubadestraat (wk 11 t/m 16) 

3
e
 fase: Aubadestraat – Vivaldistraat (wk 16 t/m 23) 

4
e
 fase: Vivaldistraat – Kiosk (wk 23 t/m 34) 

5
e
 fase: Kiosk – Fagotstraat (wk 34 t/m 40) 

6
e
 fase: Fagotstraat – Mambostraat (wk 40 t/m 45) 

7
e
 fase: Mambostraat – Pavanestraat (wk 45 t/m 47) 

8
e
 fase: Pavanestraat – rotonde Henri Dunantstraat (wk 47 t/m 51) 

  6. Boring N270 
In week 9 tot en met 12 zal de firma Kouwenberg uit Schaijk een boring maken 
onder de N270 door. Een betonbuis met een diameter van 1,38 cm wordt dan 
vanaf de zuidzijde (bij de vijver) naar Bruske (tegenover de Vivaldistraat) geboord. 
Bij de werkzaamheden hiervoor in het Brukske wordt het verkeer niet gestremd. 

 

  7. Informatie tijdens de uitvoering  

  7.1. Bij de rotonde bij de Zuidsingel en bij de rotonde bij de Henri Dunantstraat zijn 
informatieborden geplaatst. Helaas staan deze nu niet goed, maar dit wordt 
spoedig hersteld. 

 

  7.2. Alle adressen in Brukske hebben een informatiebrief ontvangen. Er wordt gewezen 
op de aandachtspunten in deze brief (zelf bezoek informeren over bereikbaarheid, 
hinder voorkomen door auto’s juist te parkeren, aanbieden huisvuil). 

 

  7.3. Eén week voordat met een nieuwe fase wordt begonnen, worden bewoners en 
bedrijven van de aanliggende straten nader geïnformeerd. Alle beschikbare 
informatie over de uitvoering en planning wordt geplaatst op de website 
www.brukske.nl/rondweg. 

 

  7.4. Voor vragen en opmerkingen kan men contact opnemen met de toezichthouder, 
Martien Alards, via het algemene telefoonnummer 0478-523 333 of per mail: 
martien.alards@venray.nl. Daarnaast is de uitvoerder, Jochem Dahm, dagelijks op 
het werk aanwezig. 

 

  7.5. Aan de leden van de werkgroep wordt gevraagd om vragen, opmerkingen en 
klachten die zij horen, indien mogelijk te beantwoorden en men te wijzen op de 
informatie die beschikbaar is op de website www.brukske.nl/rondweg. 

 

  8. Vragen/opmerkingen en sluiting  

  8.1. Enkele vragen die geen rechtstreekse betrekking hebben op dit project worden 
gesteld. 

 

  8.2. Er wordt gemeld dat over de nieuwe /tijdelijke verbindingsweg te hard wordt 
gereden. Uit metingen en waarnemingen blijkt dat dit inderdaad incidenteel 
gebeurd. Het is echter niet mogelijk beperkende maatregelen te nemen. 

 

  8.3. Er wordt gemeld dat het bord éénrichtingsverkeer aan de achterkant van de Jumbo 
te hoog hangt. De situatie ter plaatse zal worden bekeken en indien nodig/mogelijk 
wordt het bord lager gehangen. 

 

  8.4. John bedankt alle leden van de werkgroep voor hun inzet en bijdrage aan het 
project. Hij hoopt op een voorspoedige uitvoering en hoopt iedereen bij de 
oplevering nog eenmaal te treffen. 
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