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Infocentrum

Afsluiting Croeselaan voor doorgaand verkeer
Vanaf maandag 2 september wordt het doorgaande verkeer Westplein – Croeselaan / Van Zijstweg geweerd op 
de Croeselaan ter hoogte van het hoofdkantoor van de Rabobank. Hierdoor vervalt de directe verbinding tussen 
Dichterswijk en het Westplein. Verkeer uit Dichterswijk kan via de Van Zijstweg, Overste den Oudenlaan (die ook weer 
open is per 2 september) en Graadt van Roggenweg naar het Westplein en de Vleutenseweg / Daalsetunnel. Ook kunt 
u dan via de Van Zijstweg en Overste den Oudenlaan, de Graadt van Roggenweg (trambaan) oversteken en richting 
het 24 Oktoberplein rijden.

Wat is er al gedaan?
De afgelopen twee maanden is voorbereidend werk verricht. Asfalt is verbreed en verkeerslichten en lantaarnpalen 
zijn verplaatst. Ook zijn er acht nieuwe parkeerplaatsen voor restaurant Hasekura op het Veemarktplein 
gemaakt. Vanaf zaterdag 24 augustus zijn deze te gebruiken. Bewoners van de Croeselaan 75 t/m 111 met een 
parkeervergunning ontvangen bericht dat hun vergunning ook geldt voor deze parkeerplaatsen.

Werkzaamheden augustus en september
In de komende anderhalve maand wordt gewerkt aan de ‘knip Croeselaan’. De planning hiervoor is als volgt:
•	  19 t/m 30 augustus: aanbrengen asfalt en markeringen op weggedeelte tussen Hasekura en Korenbeurs, aan de 

kant van de woningen
•	  26 t/m 30 augustus: verwijderen bestaande markeringen en plaatsen tijdelijke markeringen tussen Veemarktplein 

en Van Zijstweg, beide aan de kant van de Croeselaan 
•	  2 september: afsluiting Croeselaan voor doorgaand verkeer!
•	  2 t/m 25 september: werkzaamheden voor aanbrengen afscheidingen tussen rijbanen en definitieve markering
•	  26 september t/m 4 oktober: aanbrengen afscheidingen tussen rijbanen en definitieve markering

Geen doorgaand verkeer Croeselaan per 2 september
De gemeente werkt op de Croeselaan aan de ‘knip Croeselaan’. Een deel hiervan vindt in de avond en nacht 

plaats. We hebben u hier al via diverse nieuwsbrieven over geïnformeerd. In deze CU op straat informeren 

wij u over de laatste stand van zaken.

twitter.com/cu2030



 

De werkzaamheden van 26 t/m 30 augustus en van 26 september t/m 4 oktober vinden in de avond en nacht 
plaats. Voor de werkzaamheden en de veiligheid van de werknemers is het noodzakelijk om het wegvak en de 
directe omgeving af te zetten. Dat kan vanwege de grote aantallen auto’s, voetgangers en fietsers helaas niet 
overdag. Voor u als bewoner proberen we de geluidsoverlast zo veel mogelijk te beperken door werkzaamheden 
met de meeste geluidsoverlast voor twaalf uur ‘s nachts uit te voeren. Er is geen werk in de weekenden gepland.

Fietsers en voetgangers
Het weren van doorgaand verkeer op de Croeselaan heeft geen gevolgen voor het doorgaand verkeer van fietsers 
en voetgangers. Vanaf medio september zijn alle fiets- en voetpaden langs de Croeselaan, kant Veemarktplein, weer 
open. 

Waarom is herinrichting Croeselaan nodig?
Vanaf 2 september sluit Busstation noord om te kunnen starten met de voorbereidingen van de bouw van 
o.a. Stationsplein oost. Deze bussen verhuizen deels naar Busstation zuid en naar Busstation west, achter het 
Beatrixgebouw. Hierdoor rijden er veel meer bussen over een deel van de Croeselaan en de Van Zijstweg. Om de 
westkant van het Stationsgebied voor bussen en bestemmingsverkeer bereikbaar te houden neemt de gemeente 
maatregelen om doorgaand verkeer te weren op deze plek.

Verkeerssituatie vanaf 2 september 2013


