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Aanleg minirotonde Keizersdijk 
 
In de week van 18 september (week 38) start aannemer Van Wijlen uit Sprang-Capelle met de aanleg van 
de minirotonde Keizersdijk – Het Spant in Raamsdonksveer.  De werkzaamheden duren tot uiterlijk maandag 
23 oktober (week 43). Tijdens deze gehele periode is de kruising voor alle verkeer afgesloten.  
 
Minirotonde 
Een minirotonde is een rotonde met een klein overrijdbaar middeneiland. Dit eiland is nodig, omdat bus- en 
vrachtverkeer dan gemakkelijker kan manoeuvreren. Verder zorgt de minirotonde voor een vlotte en veilige 
verkeerscirculatie. Hij werkt snelheidsverlagend en er is ruimte voor alle verkeersdeelnemers. Het nu 
aanwezige zebrapad komt weer terug. Het eenrichtingsverkeer op de Keizersdijk, vanuit Het Spant vervalt 
en wordt tweerichtingsverkeer. Hierdoor zijn in de toekomst beide supermarkten vanuit Het Spant 
bereikbaar. 
 
Winkels en bedrijven bereikbaar 
Om de werkzaamheden goed en veilig te kunnen uitvoeren sluiten wij het kruispunt helemaal af. Er komen 
omleidingsroutes voor het doorgaande verkeer. Borden geven aan dat de winkels en bedrijven bereikbaar 
zijn. Dit betekent dat winkels te voet bereikbaar zijn voor klanten. Toeleveranciers kunnen doorrijden tot de 
afzetting, zodat de loopafstanden zo kort mogelijk blijven.  
 
Openbaar vervoer 
Wij maakten afspraken met Arriva voor omleidingsroutes en vervangende haltes. De halte aan de Keizersdijk 
voor lijn 326 komt te vervallen. Deze halte voegen wij tijdens de werkzaamheden samen met de halte aan de 
Collegeweg. Reizigers vanaf de halte aan de Rembrandtlaan worden doorverwezen naar het busstation aan 
de Van Wijngaardenstraat. 
 
Afvalinzameling 
De werkzaamheden hebben weinig invloed op de afvalinzameling. Inwoners kunnen het afval buiten het 
gebied van de werkzaamheden aanbieden, dan wordt dit gewoon opgehaald. Mochten bewoners hierbij hulp 
nodig hebben, dan kunnen zij hiervoor de aannemer aanspreken. De containers dienen uiterlijk om 7.30 uur 
aan straat te staan, omdat de inzamelroute tijdens deze periode mogelijk iets wijzigt. 
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Voor meer informatie:  
Team Communicatie Gemeente Geertruidenberg: T  0162 – 57 95 21. 

 

 

 

 
 


