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Nieuwsbrief  
Project “Herinrichting Admiraalsweg te Drunen” 
Update: 01-07-2021 
 
Aan de bewoners van:  
Admiraalsweg en Jacob Marisplein 
 
Betreft: 
Aanvang werkzaamheden Admiraalsweg, fase 1 
 
Aanleiding: 
Aannemersbedrijf Jan van den Boomen BV uit Liempde gaat in opdracht van gemeente Heusden het project 
“Herinrichting Admiraalsweg” te Drunen uitvoeren. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de 
overlast voor aanwonenden zoveel als mogelijk te beperken. 
 
Werkzaamheden: 
De werkzaamheden welke wij gaan uitvoeren bestaan in hoofdzaak uit opbreek-, riolerings-, grond-, 
bestratings- en asfalteringswerkzaamheden. 
 
Planning: 
Op woensdag 7 juli a.s. gaan wij starten met fase 1, Admiraalsweg vanaf rotonde Beethovenlaan tot en met 
de van Galenstraat. 
 
Wij verwachten dat de werkzaamheden voor deze fase ongeveer 5 weken in beslag zullen nemen. Voor de 
bouwvakantie, vrijdag 6 augustus, willen wij in deze fase nog het asfalt aanbrengen zodat de weg in de 
vakantieperiode berijdbaar is. 
E.e.a. is natuurlijk wel afhankelijk van weers- en onvoorziene omstandigheden. 
 
Gevolgen: 
Tijdens de werkzaamheden wordt dit gedeelte van de Admiraalsweg afgesloten voor alle verkeer. Doorgaand 
verkeer wordt omgeleid via de Beethovenlaan – Duinweg – Grotestraat. 
 
Fietsers zullen worden omgeleid via de Beethovenlaan – De Werf – van Galenstraat – Evertsenstraat. 
 
Voor de bereikbaarheid van Jacob Marisplein zullen wij ter plaatse van de aansluiting op de Admiraalsweg 
een smalle strook asfalt zolang mogelijk laten zitten zodat in- en uitrijden van en naar Jacob Marisplein 
mogelijk blijft. Dit is dan vanuit richting Grotestraat. (zie schets fase 1A). 
 
Op het moment dat wij daadwerkelijk ook de laatste smalle strook asfalt gaan opbreken, is er de 
mogelijkheid om over een platenbaan het Jacob Marisplein te bereiken. Deze platenbaan komt, vanuit Jacob 
Marisplein gezien, naar rechts te liggen over de groenstrook en sluit ter hoogte van de van Galenstraat aan 
op de Admiraalsweg. (zie schets fase 1B). 
 
Parkeren: 
In verband met de werkzaamheden verzoeken wij u om vanaf woensdag 7 juli a.s. 7.00 uur geen auto’s te 
parkeren aan/langs de Admiraalsweg tussen de Beethovenlaan en de van Galenstraat. U kunt uw auto elders 
parkeren, buiten het werkvak. 
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Afval ophalen: 
Uw afval kunt u gewoon blijven aanbieden zoals u gewend bent. Afvalstoffendienst zal deze volgens de 
normale planning bij u komen ophalen. 
 
Contact: 
Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met: 
Uitvoerder:  Han van Ewijk 06 – 18 47 76 69 han@vd-boomen.nl 
Projectleider:  Ad van Rooij 06 – 22 51 63 65 ad@vd-boomen.nl 
Kantoor Jan van den Boomen BV 0411 – 63 12 57 
 
Projectwebsite: https://vd-boomen.nl/admiraalsweg/ 
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