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EINDHOVEN

gemeente Eindhoven
Sector Ruimtelijke Uitvoering, Afdeling

Aan : de bewoners en ondernemers van de
Anthony Fokkerweg en omgeving .

Voorbereiding en Projectrealisatie
Van Jerome Verbruggen
Telefoon 06 43 01 60 65

Ons kenmerk 4237048
Verzenddatum 26 augustus 2019

W!JKINFO
Betreft: werkzaamheden Anthony Fokkerweg, weekendwerk van 6 tot en met 9 september
2019

Vanaf vrijdag 6 september 09.00 uur tot en met maandag 9 september 05.00 uur voert de
gemeente grootschalige werkzaamheden uit aan de noordzijde van de Anthony Fokkerweg .
De twee rijstroken op de Anthony Fokkerweg vanaf Flight Forum tot de N2 zijn dan
afgesloten. Op bijgevoegde overzichtstekening is het werkvak ingetekend en staan de
omleidingsroutes aangegeven. Richting Flight Forum / Eindhoven Airport blijven er rijstroken
beschikbaar.
Advies
De werkzaamheden gaan helaas gepaard met overlast voor de weggebruikers. Help
daarom mee om de verkeershinder te beperken . Kijk wat er binnen jouw mogelijkheden
past:
Werk een dag(deel) thuis .
Kies voor ander vervoer dan de auto. Denk aan de (elektrische) fiets of openbaar
vervoer
Mijd de Anthony Fokkerweg
Mijd de spits en plan je afspraken erbuiten of op een andere locatie
Ga carpoolen
Volg de omleidingen die staan aangegeven en zet de navigatie uit.
Werkzaam heden

De weekendwerkzaamheden bestaan uit het opbreken van asfalt, profileren bestaande
fundering , aanbrengen nieuw asfalt, aanbrengen nieuwe markering en het opnieuw slijpen
van de detectielussen voor de verkeerslichten. Deze werkzaamheden gaan gepaard met
geluidsoverlast.
Meer informatie

Indien u vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Jerome
Verbruggen , uitvoeringscoördinator van de gemeente, tel : 06 43 01 60 65 of
jpfm.verbruqgen@eindhoven .nl. Op onze website www.eindhoven .nl/brainportpark vindt u
gedetailleerde informatie over de bereikbaarheid en de omleidingen per fase.
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Richting Eindhoven Airport
en Fl ight Forum
Vanaf de A2/ N2 blijven twee
rijstroken beschikbaar.
Richting A2/N2
Vanaf Flight Forum zijn
beide rijstroken afgesloten .
Omleidingsroutes staan
aangegeven.
Advies
De werkzaamheden veroorzaken ernstige verkeershinder.
Verm ijd daarom zo veel mogelijk de Anthony Fokkerweg.
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