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Aansluiting Oosterspoorbaan op kruising Koningsweg/Gansstraat
De gemeente sluit de Oosterspoorbaan binnenkort aan op het kruispunt Koningsweg/Gansstraat.
Fietsers vanaf de Oosterspoorbaan krijgen hier na de aanpassing voorrang. Het kruispunt wordt in
dezelfde stijl als de Oosterspoorbaan aangelegd. We werken aan de kruising in de week van 18
december. In dit wijkbericht leest u meer over de werkzaamheden, planning en omleiding.
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Om de kruising aan te kunnen passen, is er 3-5
dagen geen doorgaand verkeer mogelijk over de
kruising. We starten op maandag 18 december
en werken tot uiterlijk 22 december. We werken
overdag tussen 7 en 19 uur. We vragen hiervoor
uw begrip.

Verspreidingsgebied: Koningsweg tot Waterlinieweg, Oude Houtensepad, Kovelaarstraat,
Kranenburgerweg, Gansstraat, Lodewijk Napoleonplantsoen en deel watervogelbuurt tussen de
Gansstraat en de Kromme Rijn.
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