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We gaan voor u aan de slag! 

Alstublieft. Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief ‘Herinrichting bedrijventerrein Sluis XI’. 

Hiermee informeren wij u graag over de voorgenomen werkzaamheden op het 

bedrijventerrein.  

 

De nieuwsbrief 

De afgelopen jaren zijn we druk bezig geweest met voorbereidende werkzaamheden 

voor de herinrichting van bedrijventerrein Sluis XI. We zijn verheugd u te kunnen 

mededelen dat de start van de uitvoering in zicht komt. In deze nieuwsbrief vindt u 

informatie over: 

• Wat gaan we maken: het ontwerp 

• Hoe gaan we het maken: de planning en fasering 

• Hoe houden we u verder op de hoogte: de communicatie 

 

Ontwerp 

De aanleiding voor dit project is een combinatie van het onderhouden van 

verhardingen en het tegengaan van wateroverlast. Hierbij horen de volgende 

maatregelen: 

- het vervangen van verhardingen 

- het aanpassen / vernieuwen / uitbreiden van rioleringen 

- het afkoppelen van daken en verhardingen (hiermee voorkomen 

overbelasting van ons rioleringssysteem en dat relatief schoon regenwater 

onnodig naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie gaat)  

 

Daarnaast biedt dit project kansen om het bedrijventerrein vanuit een ander, breder 

perspectief te benaderen. Hierover hebben we regelmatig overleg gevoerd met de 

‘OVS werkgroep bedrijventerreinen’. De routing op het bedrijventerrein is een van 

de onderwerpen die is ingebracht. We zien graag dat het (vracht)verkeer van naar 



het bedrijventerrein Sluis XI zo veel mogelijk gebruik maakt van de Lage Akkerweg 

als ontsluiting. Hiertoe hebben we inmiddels de ANWB-bewegwijzering langs de 

Kanaaldijk Noord (N266) aangepast. Verder gaan we op het bedrijventerrein de 

wegen zodanig inrichten dat het (vracht)verkeer op een natuurlijke wijze van en 

naar de Lage Akkerweg wordt geleid. Denk hierbij aan afwijkende kleuren en 

verbanden van de toe te passen bestratingsmaterialen. 

 

Binnenkort gaan we de uitgewerkte plannen uitgebreid met u delen. Meer hierover 

bij het onderdeel ‘communicatie’.  

 

Planning en fasering 

We hebben het project Herinrichting Sluis XI opgeknipt in twee fasen: 

• Fase 1: Broekstraat, Holberg en Mortelweg 

• Fase 2: Beemdstraat, Indumaweg, Nijverheidsweg, Beneluxstraat, 

Industrielaan, Kanaaldijk-noord en Jaagweg 

In onderstaand figuur is deze fasering globaal weergegeven.  

 

Fasering project ‘Herinrichting Sluis XI’ 

FASE 1 

FASE 2 



 

De bedrijfspanden in fase 2 dienen veelal nog afgekoppeld te worden hetgeen qua 

voorbereiding meer tijd vraagt. Fase 1 is in die zin iets minder complex en kan 

daarom ook eerder in uitvoering worden gebracht. De uitvoering van fase 1 is 

voorzien in de 1e helft van 2022. Fase 2 volgt aansluitend. 

 

Communicatie 

In september aanstaande wordt een informatiebijeenkomst georganiseerd waarin de 

plannen voor fase 1 worden gepresenteerd. Bedrijven en gebruikers van dit gebied 

ontvangen hiervoor binnenkort een uitnodiging.  

 

Vanaf september zijn deze plantekeningen ook in te zien via de website van de 

gemeente Someren: ‘www.someren.nl > inwoners > bouwen > plannen en 

projecten > Herinrichting bedrijventerrein Sluis XI’. 

 

Verder gaan we in de tussentijd de bedrijven van deelgebied ‘fase 1’ persoonlijk 

bezoeken. Om de overlast tijdens de uitvoering zo veel mogelijk te beperken, 

komen we graag informatie bij u ophalen aangaande transportroutes en  

-momenten, kritische bedrijfsprocessen en andere zaken die van invloed kunnen 

zijn op de uitvoering van onze werkzaamheden.  

 

Voor fase 2 gaan we parallel hieraan een vergelijkbaar traject doorlopen. Hierover 

wordt u op een later moment nader geïnformeerd. 

 

Heeft u nog vragen? 

Heeft u nog vragen over het project Herinrichting bedrijventerrein Sluis XI? Stel ze 

dan gerust. U kunt hiervoor een mail sturen naar gemeente@someren.nl met als 

onderwerp: ‘Herinrichting bedrijventerrein Sluis XI’. 

 

 

Hoogachtend, 

 

burgemeester en wethouders van Someren, 

namens dezen, 

Projectmanager 

 

C.F. Timmermans 

 

 



 


