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’t Look is toe aan een grootschalige renovatie op het gebied van bestrating, 
parkeervoorzieningen, groen en riolering. Het totale renovatieproject neemt 
ongeveer 6 jaar in beslag. We renoveren uw wijk in vier deelgebieden.

’t Look Noord
De werkzaamheden in het gebied tussen Heerbaan en Ambachtslaan, 
inclusief De Goudslager en De Munter zijn intussen afgerond.

’t Look Zuid
Van medio 2017 tot ongeveer eind 2018 pakken we het gebied aan tussen 
park Vogelzang en Nijverheidslaan, inclusief De Vleeshouwer, De Geelgieter, 
De Suikerbakker en De Tinnegieter.

’t Look Midden
Na de renovatie van ’t Look Zuid volgt ’t Look Midden. Dit is het gebied 
tussen Nijverheidslaan, De Tinnegieter en de Ambachtslaan. 

De hoofdwegen in ’t Look
Als laatste komen de hoofdwegen aan de beurt: de Nijverheidslaan, 
De Tinnegieter, De Zilversmid en de Ambachtslaan. 
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Even voorstellen: uw aannemer 
Vanaf eind augustus aanstaande voert aannemer Van der Zanden Moergestel BV in opdracht van gemeente 
Veldhoven het project ‘Herinrichting ’t Look Zuid’ uit. Hieronder stelt de aannemer zich aan u voor.

Vanaf eind augustus maken wij een start met de door 
ons uit te voeren werkzaamheden, zoals het opbreken 
van de verharding, vervangen van hoofdriolering en 
huisaansluitingen en het aanbrengen van de nieuwe 
verharding. We gaan de werkzaamheden in twee ploegen 
uitvoeren waarbij één ploeg in de oostzijde van de wijk 
start en een andere ploeg aan de westzijde. Doordat de 
straten relatief ver uit elkaar liggen en de fasering slim is 
ingestoken, kunnen we snel werken zonder extra overlast.

Werkzaamheden en fasering
Zoals u intussen weet, gaan de nutsbedrijven in 
uw woonomgeving het leidingennet vervangen. Zij 
werken voor ons uit zodat ze in de tijd gezien een 
ruime voorsprong hebben op de door ons uit te voeren 
werkzaamheden. Wanneer wij in uw straat starten zijn 
de nutsbedrijven daar waarschijnlijk alweer klaar. We 
verwachten van deze werkwijze een snellere doorloop van 
het project en minder overlast.
Ter voorbereiding van onze werkzaamheden gaan we in 
fases bomen kappen en groen verwijderen. Dat is deels al 
gebeurd, de rest volgt na de bouwvakvakantie.

Goed contact belangrijk
Wij van ‘Van der Zanden’ vinden het belangrijk dat u 
weet wat u kunt verwachten. Daarom vinden wij een 
goed contact met u heel belangrijk. Wij zullen u onder 
andere regelmatig schriftelijk op de hoogte brengen van 
de vorderingen van de werkzaamheden. Het uitvoeren van 
werkzaamheden met een omvang zoals dit project gaat 
helaas niet zonder overlast voor u. Daarom hebben we het 
project in kleinere deelfases ingedeeld. Enerzijds omdat 
deze voor ons goed beheersbaar zijn, anderzijds om de 
hinder voor u als omwonende te beperken.

Handig om te weten
Wij informeren u voor elke deelfase over de te nemen 
stappen. Dit doen wij via bewonersbrieven die u tijdig 
vooraf ontvangt. Onze website www.vanderzanden.nl 
verwijst u vanaf eind augustus naar een projectsite, die 
voorziet in alle beschikbare informatie. De Facebookpagina 
van het wijkplatform – ’t Facelook - wordt van dezelfde 
informatie voorzien. 

Hoe zijn we te bereiken
 Gedurende het project hebben we op vaste tijden een 

open inloopuur. Tijdens dit inloopuur is de uitvoerder 
en/of de omgevingsmanager aanwezig om uw 
vragen te beantwoorden. Dit inloopuur is wekelijks op 
woensdag tussen 17.00 - 18.30 uur in de bouwkeet aan 
de Pottenbakker (ter hoogte van de speeltuin).

 Voor uw opmerkingen en dringende vragen kunt u ons 
bereiken via e-mailadres info@vanderzanden.nl. U kunt 
ons ook bellen via telefoonnummer (013) 513 13 37.

 Er komt ook nog een WhatsApp-nummer voor het 
ontvangen en beantwoorden van vragen. Dit nummer 
maken we nog aan u bekend. Nadere informatie volgt!
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Van der Zanden Moergestel BV is 
een MKB bedrijf dat werkzaamheden 
uitvoert op het gebied van:
- grond-, weg- en waterbouw;
- sloopwerken;
- natuur- en cultuurtechniek;
- asbestsanering;
- bodemsanering.

Het bedrijf is opgericht in 1947 en 
bestaan dus al 70 jaar.

Op de foto van links naar 
rechts: Bert-Jan Smits 
(projectleider), Joop Willems 
(omgevingsmanager), 
Mart van der Zanden 
(uitvoerder).

Wij kijken uit naar de start van het project en zijn ervan overtuigd dat we samen met u en de gemeente een prachtig resultaat gaan maken!



3

Tijdpad Van der Zanden
Om u een idee te geven wanneer Van der Zanden in uw 
straat aan de slag gaat, hebben we in onderstaand overzicht 
een globale planning aangegeven. Als alles loopt zoals 
gepland, zijn de nutsbedrijven dan alweer klaar en weg uit uw 
straatdeel. We benadrukken daarbij dat er altijd onvoorziene 
omstandigheden kunnen ontstaan, waardoor die planning 
moet worden bijgesteld. Uitgangspunt is dat tijdens de 
vakantieperiode zo min mogelijk straten openliggen, zodat u 
er zo min mogelijk hinder van heeft. 

Wij kijken uit naar de start van het project en zijn ervan overtuigd dat we samen met u en de gemeente een prachtig resultaat gaan maken!

Bouwkeet 
Van der Zanden
Aan de Pottenbakker, op het grasveld bij 
de speeltuin, komt de bouwkeet van de 
aannemer. Deze wordt netjes afgezet met 
een hekwerk. 

De uitvoerder gebruikt deze keet voor 
zijn werkzaamheden en ook voor de 
inloopuren voor wijkbewoners. De 
speeltuin blijft zoveel mogelijk intact en 
het terrein wordt uiteraard in originele 
staat teruggebracht na de eindoplevering. 

LED-verlichtingsarmatuur die in 
’t Look zal worden gebruikt

Duurzaam verlichtingsplan
De gemeente wil de openbare verlichting in ’t Look verbeteren. Daarom maken we een 
nieuw verlichtings-ontwerp, waarbij de oude masten en armaturen worden vervangen. 
In het ontwerp houden we rekening met de vereiste hoeveelheid licht en de 
spreiding daarvan. De vernieuwde lichtmasten krijgen mogelijk een andere 
plaats. Zo bereiken we een optimale lichtverdeling. De precieze 
plaats van de masten wordt vooral door de techniek bepaald. 

Daarnaast willen we - in het kader van duurzaamheid - 
graag het stroomverbruik van de straatverlichting verminderen. 
Daarom passen we LED-verlichting toe. LED-licht is van nature 
erg ‘wit’. In ’t Look gebruiken we lampen met een warmere kleur. 



Nutsbedrijven aan het werk in de Glazenmaker

Ook nutsbedrijven aan 
de slag in ’t Look-Zuid
In april 2015 startte de gemeente het samenspraakproces met u over 
de herinrichting van uw woongebied. De voor-bereidingsfase is nu 
nagenoeg afgerond, de aannemer staat in de startblokken en binnenkort 
kunnen we aan de slag. Tijdens de laatste fase van de voorbereidingen 
deed zich een onvoorziene ontwikkeling voor: de nutsbedrijven Brabant 
Water en Enexis (gas) besloten hun leidingennet te gaan vernieuwen in 
’t Look Zuid. U bent hierover enkele weken geleden geïnformeerd via een 
gezamenlijke brief van Brabant Water, Enexis en gemeente Veldhoven. 

Aanpak
Besloten is om de vervanging van het leidingennet en 
de geplande renovatie van het openbaar gebied te 
combineren. Zo voorkomen we dat uw straat in de nabije 
toekomst alsnog voor een tweede keer moet worden 
opgebroken. In de praktijk betekent dit het volgende:

 eerst gaat de aannemer van de nutsbedrijven aan de slag. 
Het leidingennet van gas en water ligt voornamelijk onder 
de trottoirs. Tijdens deze werkzaamheden blijft uw woning 
zo goed als mogelijk bereikbaar via de straat.

 Daarna start de aannemer van de gemeente. Hij gaat 
onder andere de riolering vervangen die voornamelijk 
onder het wegdek van de straat ligt. Tijdens zijn 
werkzaamheden blijft uw woning zo goed als mogelijk 
bereikbaar via het trottoir.

 Tussen de werkzaamheden van beide aannemers zit een 
‘pauze’. Dit om ervoor te zorgen dat de beide uitvoerders 
elkaar niet in de weg zitten. Het belangrijkste argument 
is dat uw woning tijdens de werkzaamheden zo goed 
mogelijk bereikbaar blijft. 

Wat betekent dit voor u
Er worden meer werkzaamheden in uw wijk uitgevoerd 
en dat betekent iets voor de duur van de overlast en de 
bereikbaarheid in zijn algemeenheid. We verwachten dat 
de herinrichting van uw wijkdeel alles bij elkaar genomen 
ongeveer anderhalf jaar zal duren. Het betekent natuurlijk 
niet dat u al die tijd overlast ervaart. Samen met de 
aannemers doen we ons best om de periode van overlast 
in uw directe woonomgeving zo kort mogelijk te houden 
en waar mogelijk te beperken. De aannemer van de 
nutsbedrijven én de aannemer van de gemeente zullen 
u via brieven op uw huisadres voorzien van specifieke 
informatie over de werkzaamheden bij uw woning.

Toegankelijkheid voor hulpdiensten
De aannemer en de directievoerder van de gemeente 
zorgen er samen voor dat brandweer, politie en 
ambulancedienst op de hoogte zijn van de bereikbaarheid 
tijdens de werkzaamheden. 
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Waterhuishouding in ’t Look Zuid
Ons klimaat verandert, we hebben het afgelopen jaar allemaal ervaren. Er valt dan tijdens piekmomenten heel veel 
regen in korte tijd. Dat regenwater moet uiteraard ergens heen kunnen. Daarom leggen we een apart afvoersysteem 
voor het regenwater aan.

Meer informatie over de aanleg van deze 
waterkelders leest u in de volgende nieuwsbrief. 

Waterkelders in park Vogelzang
Naast het afvoersysteem hebben we ook een 
opvangsysteem nodig. In park Vogelzang gaan we 
daarom twee ondergrondse waterkelders bouwen. Deze 
kelders worden aangesloten op het regenwaterstelsel in de 
straten. Ze dienen als tijdelijke berging op het moment dat 
het heel veel regent. Op de grote foto een voorbeeld van 
zo’n waterkelder in een andere stad.
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Op de grijs gemarkeerd locaties worden de waterkelders aangelegd. Deze komen onder het maaiveld te liggen. 
Het nieuwe maaiveld wordt glooiender aangebracht om speelse hellingen te krijgen (bijvoobeeld om sleetje 
te rijden). De twee terreinen worden weer ingezaaid met gras en er worden weer planten gezet. Het park wordt 
dus weer gebruiksklaar afgewerkt.



Gefaseerde bomenkap 
We gaan ruim 200 bomen rooien in uw wijkdeel. Vooral omdat veel bomen boven kabels en leidingen en te dicht bij 
woningen staan. Er zijn ook bomen bij die in recognitiestroken staan (eigendom van de gemeente) en bomen die een 
slechte gezondheid hebben. 

In ’t Look-Noord hebben we alle bomen in één keer 
gerooid. Omdat we in uw woongebied minimaal een jaar 
bezig zijn, zou dat veel invloed hebben op het aanzicht 
van uw wijk. Daarom kiezen we er nu voor om het 
anders te doen: we gaan gefaseerd te werk zodat het 
groene karakter zo lang mogelijk behouden blijft. 

Broedende vogels
Voor de kap van bomen werd altijd de periode augustus 
tot en met maart aangehouden. De rest van het jaar 
was kappen niet toegestaan vanwege het broedseizoen. 

Tegenwoordig bestaat de mogelijkheid om het hele 
jaar bomen te kappen, onder de voorwaarde dat de 
aannemer goed vooruitkijkt in zijn werkzaamheden. 

Hij moet goed in de gaten houden of er in een boom 
nesten zitten en rekening houden met de gemiddelde 
broedtijd (ongeveer 6 weken). Als in een boom geen 
nesten worden aangetroffen, mag de aannemer deze 
voortaan ook buiten het broedseizoen kappen. Deze 
werkwijze is prettiger voor de vogels; zo voorkomen we 
dat in één keer hun hele ‘woongebied’ verdwijnt.

Meepraten over beplantingsplan
Wij bieden u graag de 
mogelijkheid om mee te praten 
over het beplantingsvoorstel voor 
uw wijkdeel. Na de zomervakantie 
ontvangt u een bewonersbrief 
waarin we aangeven waar, 
wanneer en hoe dat in zijn werk 
gaat.

Overhangend groen? Snoeien!
We hebben het al eerder gemeld 
in nieuwsbrieven; de aannemer 
moet precies tot uw perceelgrens 
kunnen werken. En dat betekent 
dat u eventueel overhangend 
groen terug moet snoeien. Alle 
bewoners waarbij beplanting 
vanuit de tuin over het openbaar 
gebied hangt, hebben daarover 
intussen een brief ontvangen. 
Uw hulp en bereidwilligheid is 

onontbeerlijk voor de goede 
voortgang. Bedankt voor uw 
begrip en medewerking!

Groen en spelen
Naast het herinrichten van 
wegen en groen worden ook de 
speelterreinen aan De Olieslager 
en De Steenzager heringericht. 
Samen met de direct omwonenden 
zijn hiervoor ontwerpen 
afgestemd. Die ontwerpen 
zijn intussen ook uitgewerkt 
in technische tekeningen. 
Aannemer Van der Zanden zal 
tijdens zijn werkzaamheden 
ook de verhardingen van deze 
speelterreinen meenemen. 
De aanplant van het groen 
en het (terug)plaatsen van 
spelaanleidingen volgt later 
dit jaar.

Groen in ’t Look 
De herinrichting van het openbaar gebied in uw wijkdeel heeft gevolgen 
voor het groen. Sommige bomen moeten wijken, op andere plekken 
komen bomen terug. Ook de beplantingsstructuur wordt aangepast. 
Het is de bedoeling dat het groene karakter van uw wijk zo snel mogelijk 
wordt teruggebracht.

6



Centrale opslag bouwmaterialen
Tijdens de reconstructie van ‘t Look Noord deden we ervaring op met de opslag van (voorraad) bouwmaterialen, puin, 
en dergelijke in de wijk. Op basis van deze ervaringen kiezen we nu voor een andere oplossing. Hopelijk draagt die 
bij aan beperking van de overlast die u ervaart. Voor alle volgende werkzaamheden in ’t Look vindt de opslag van 
materialen hoofdzakelijk buiten de wijk plaats. 

We kiezen voor deze oplossing omdat de komende 
anderhalf jaar maar liefst vier aannemers aan het werk 
zullen zijn in ’t Look Zuid:
1. Aannemer Van der Zanden, ingehuurd door de gemeente 

voor riolerings- en bestratingswerkzaamheden;
2. Aannemer Hurkmans, ingehuurd door de nutsbedrijven 

voor het vernieuwen van de gas- en waterleidingen;
3. Aannemer voor het bouwen van de waterkelders in park 

Vogelzang: nog niet bekend;
4. Aannemer voor het aanleggen van de groeninrichting: 

nog niet bekend.

We hebben een terrein (weiland) aan de Eindhovensebaan 
(ongeveer tegenover de Boerenbond) beschikbaar gesteld. 

 

De aannemers kunnen dit terrein gebruiken voor de 
opslag van o.a. grond, puin, bouwmaterialen, gas- 
en waterleidingen. Het is de bedoeling dat we deze 
opslaglocatie ook gaan gebruiken voor de volgende 
renovatiefases.

Wel materieel en materiaal in werkvak
De aannemers moeten natuurlijk wel hun werk kunnen 
doen. En daarvoor is materieel en materiaal nodig. Met de 
aannemers is afgesproken dat zij in hun werkvak 
(de straat waar zij op dat moment aan het werk zijn) 
materiaal en materieel, bestemd voor dat werkvak, 
kunnen opslaan of stallen.
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Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van gemeente

Editie:  nummer 4, juni 2017
Oplage:  400 stuks
Verspreiding: alle adressen in ’t Look Zuid
Fotografie: tenzij anders vermeld: gemeente Veldhoven.
 Graafmachine en team Van der Zanden: Van der Zanden Moergestel BV.    
 Waterkelder: Waterblock BV

Inritten
We krijgen veel vragen over inritten. In deze nieuwsbrief 
lichten we graag toe hoe we daarmee omgaan: 
Alle bestaande inritten zijn opgenomen in het werk 
van de aannemer. Dat wil zeggen dat we uw huidige 
inrit weer terugbrengen in de nieuwe situatie. 

Inrit verbreden of een nieuwe inrit aanvragen
Natuurlijk is het mogelijk dat het gebruik van uw perceel 
in de loop van de jaren is veranderd. Mogelijk wilt u een 
nieuwe inrit, op een andere plek dus, of zou u de huidige 
inrit graag wat verbreden. In principe is dat mogelijk. 
De gemeente heeft hiervoor wel regels opgesteld, die 
vastliggen in de Apv (algemene plaatselijke verordening). 
Met deze regels voorkomen we dat in een straat alleen 
maar inritten overblijven, ten koste van parkeerplaatsen 
of openbaar groen. 

Procedure
Wilt u uw inrit verbreden of een nieuwe inrit aanvragen? 
Doe dan een melding via www.veldhoven.nl/
inritmelding. Daar vindt u een formulier wat u samen 
met een situatieschets kunt indienen. Wij bekijken dan of 
en in hoeverre de inrit past in het openbare gebied. Wij 
beoordelen uw aanvraag en informeren u binnen uiterlijk 
vier weken. 

Kosten
Na goedkeuring ontvangt u een factuur, want aan het 
aanleggen van een nieuwe inrit of verbreden van een 
bestaande inrit zijn kosten verbonden. Die kosten gelden 
ook nu we met een reconstructie bezig zijn. Die kosten 
komen voor uw eigen rekening:

 Aanleg standaard inrit (maximaal 3 meter breed): 
 € 715,62; 

 Verbreden bestaande inrit; per meter 
 € 238,52.

Vraag een door u gewenste aanpassing op tijd aan!
Al zijn we met de reconstructie van uw straat bezig, we 
moeten wel de regels volgen die zijn vastgelegd in de 
Apv. U moet dus altijd en tijdig een melding bij ons doen. 
Anders kunnen we de inrit niet aanleggen of verbreden.


