Uitnodiging
Inloopbijeenkomst N839

De N839 Huissen – Bemmel (Van Elkweg/Karstraat), gaan we
aanpassen. Aanleiding is het groeiende verkeer in de regio, onder
andere in verband met de geplande aanleg van het doortrekken
van de A15 en het verbreden van de A12. Er is extra capaciteit
nodig op het wegennet als gevolg van bovenstaande.
Wegonderhoud N839 Haalderen – Gendt
•	Vernieuwen deklaag rijbaan Van der Mondeweg vanaf de rotonde
Van Nispenlaan in Haalderen tot de rotonde Kruisstraat in Gendt
• Asfalteren fietspaden op hetzelfde wegvak
• Herstraten fiets- en voetpaden in Haalderen
• Aanpassen bushalte nabij Zandvoort
• Opheffen bushaltes bij de Kolk
• Aanleggen voetpad tussen Essenpas en de Aldi
• Vernieuwen openbare verlichting
Start werkzaamheden medio maart 2019.
Reconstructie N839 (Karstraat / Van Elkweg Huissen-Bemmel)
De aanpassingen bestaan onder andere uit
• Wegverbreding (vergroting van de capaciteit)
• Een betere scheiding van verkeer
• Een goede inpassing in het landschap.
Planning medio zomer/najaar 2019
Inloopbijeenkomst 14 maart
Wanneer : donderdag 14 maart van 18.00 tot 20.00 uur
Locatie : OBC de Essenpas, Drieske 4 te Bemmel
De inloopbijeenkomst is bedoeld voor vragen over:
• Detailinformatie over N839 Van der Mondeweg tussen Haalderen
en Gendt
• Globale informatie over N839 Karstraat/Van Elkweg tussen Huissen
en Bemmel
Wat is er te zien?
• Een planning en er is een kaart met uitleg (Van der Mondeweg tussen
Haalderen en Gendt)
• Van de reconstructie van de weg is een video impressie (Karstraat/Van
Elkweg tussen Huissen en Bemmel)
• Er zijn medewerkers van de provincie en gemeente aanwezig om vragen
te beantwoorden
U bent van harte welkom op donderdag 14 maart van 18.00 tot 20.00 uur!
Meer informatie
Meer informatie over het project vindt u op www.gelderland.nl/N839.
Voor vragen kunt u op werkdagen contact opnemen met het Provincieloket,
telefoon 026 359 99 99 of per e-mail provincieloket@gelderland.nl.

