
Aan de bewoners van: Hoofdstraat en de Hoef 
 
 
Betreft: Fysiek dichtzetten werkvak t.h.v. kruising De Hoef/Hoofdstraat 
 
 
Datum: 12 maart 2021 
 
 
Aanleiding: 
In opdracht van gemeente Bladel zijn we op maandag 1 maart jl. gestart met de werkzaamheden  
in de Hoofdstraat en de Hoef. De bodemverontreiniging is inmiddels verwijderd en de tijdelijke 
rijplatenbaan is aangelegd om de woningen en bestemmingsverkeer komende periode nog 
bereikbaar te houden tijdens de nutswerkzaamheden (werkzaamheden aan kabels en leidingen). 
 
We hebben afgelopen dagen verschillende meldingen ontvangen van aanwonenden dat de  
tijdelijke rijplatenbaan niet alleen gebruikt wordt door aanwonenden en bestemmingsverkeer   
maar dat het doorgaande verkeer hier ook gebruik van maakt. Dit is natuurlijk niet de insteek  
van de tijdelijke rijplatenbaan en zorgt daarnaast voor veel overlast bij de aanwonenden.  
 
Om het doorgaande verkeer te weren gaan we het werkvak fysiek dichtzetten op de kruising 
Hoofdstraat/De Hoef (op de knip tussen fase 1A+1B). Hierdoor kan het doorgaande verkeer  
geen gebruik meer maken van de tijdelijke rijplatenbaan, maar blijven de woningen en bedrijven  
in de Hoofdstraat en de Hoef wel gewoon bereikbaar.  
 
Daarnaast wordt er vandaag ook een aanvullende fietsomleiding ingesteld om het doorgaande 
fietsverkeer om het werkvak heen te leiden. 
 
Planning: 
Vandaag wordt het werkvak fysiek afgesloten op de kruising Hoofdstraat/De Hoef  
(op de knip tussen fase 1A+1B) en wordt de aanvullende fietsomleiding aangebracht. 
 
Gevolgen 
In verband met de fysieke afsluiting van het werkvak moet u misschien vanaf vandaag wel wat 
omrijden om uw woning of bedrijf te bereiken. Echter we hopen dat u door deze aanpassingen 
minder overlast ervaart doordat er minder verkeer gebruik kan maken van de rijplatenbaan. 
 
Gelieve uw afvalcontainers ook buiten het werkvak / wegafzetting aanbieden aan de 
afvalophaaldienst. Indien nodig assisteren wij u ter plaatse van de werkvakken voor het aanbieden 
van uw kliko’s aan de afvalophaaldienst.  
 
U zult mogelijk overlast ervaren door de werkzaamheden. Dat kunnen wij helaas niet voorkomen.  
Uiteraard streven wij ernaar die overlast voor u tot een minimum te beperken. 
 
Contact 
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager  
dhr. Joop Willems, te bereiken via onderstaande communicatiemiddelen:  
 
Telefoonnummer:  013 – 513 13 37 (24/7 bereikbaar voor noodgevallen) 
E-mailadres:    hoogeloon@vanderzanden.nl 
Projectwebsite:  www.vanderzanden.nl/projectinformatie/klimaatmaatregelen-fase-1-te-hoogeloon 
Omgevingsapp: www.eentevredenomgeving.nl 


