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ONDERWERP :  INGRIJPENDE WEGAFSLUITING SINT JANSTEEN 

 

 

Eerste helft juli 2016 werd – ter hoogte van de Visserijstraat - begonnen met de 

rioolwerkzaamheden in de Geslechtendijk te Sint Jansteen. Ondertussen is het werk zo ver 

gevorderd dat de voorbereidende werkzaamheden voor het asfalteren van het wegdek starten.  
 

De asfalteringswerken gebeuren over het gehele traject in één fase. Het weggedeelte vanaf het 
kruispunt De Verrekijker/Geslechtendijk tot en met het kruispunt Wilhelminastraat/Oude 
Drydijck wordt geasfalteerd. De voorbereidende werkzaamheden starten op woensdag 19 
oktober 2016. Vanaf die dag is het gehele traject afgesloten voor het doorgaande verkeer. Dit 
betekent dat er ook geen doorgaand verkeer mogelijk is richting Heikant via het centrum van 
Sint Jansteen. Deze afsluiting duurt tot en met vrijdag 25 november 2016.  

 
In deze periode worden ook de kruispunten De Verrekijker/Geslechtendijk, 
Hoofdstraat/Wilhelminastraat en Wilhelminastraat/Oude Drydijck heringericht. Ook het gedeelte 
van de Wilhelminastraat gelegen tussen de Hoofdstraat en Oude Drydijck wordt volledig 
heringericht.  
Het daadwerkelijke asfalteren van het gehele traject is voorzien in de periode van maandag 14 
november tot en met vrijdag 18 november 2016. In de week daarna worden afrondende 
werkzaamheden uitgevoerd, zoals onder andere het aanbrengen van wegmarkering. Na afronding 
hiervan wordt de doorgaande weg weer opengesteld voor het verkeer. Dat is op vrijdag 25 
november 2016. 

 
Na de jaarwisseling resteert dan nog de herinrichting van het Martje van Wardje. Daar wordt op 
maandag 2 januari 2017 gestart met de werkzaamheden. Het streven is om deze klus voor eind 
januari 2017 te af te ronden.  

 
Wegafsluitingen 
In verband met de werkzaamheden is het traject vanaf het kruispunt De 
Verrekijker/Geslechtendijk tot en met het kruispunt Wilhelminastraat/Oude Drydijck vanaf 
woensdag 19 oktober tot en met vrijdag 25 november 2016 afgesloten voor het doorgaande 
verkeer. Ook alle tussenliggende kruispunten zijn in die periode niet toegankelijk voor doorgaand 
verkeer.  Het verkeer wordt ter plaatse omgeleid.  

 
Bij de uitvoering van de werken en de planning kunnen de weersverwachtingen een rol spelen. 

 


