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Aan de bewoners van: Vessemseweg, Hoofdstraat, Meuleneind, 
        De Leemvelden, Groenstraat, Akkerstraat,  
          De hoef, Het Vonderke en Bieshof,   
 
Betreft: update werkzaamheden klimaatmaatregelen fase 1 
 
Datum: 30 maart 2021 
 
Aanleiding: 
Wij als fa. Van der Zanden uit Moergestel zijn in opdracht van gemeente Bladel het project 
“klimaatmaatregelen fase 1” te Hoogeloon aan het uitvoeren. Onze werkzaamheden worden  
gecombineerd uitgevoerd met de nuts (werkzaamheden aan kabels en leidingen).  
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de overlast voor u zo veel als mogelijk te 
beperken.  
 
Inmiddels is de planning van de nutspartijen ook bekend en hebben we dit vertaald in een 
gecombineerde uitvoering per fase. De faseringstekening inclusief planning is bijgevoegd aan deze 
brief. Uiteraard is dit een planning. Weers- en onvoorziene omstandigheden kunnen invloed hebben 
op de uitvoering. Wij houden u tijdens de uitvoering periodiek op de hoogte over de voortgang en 
actuele planning.  
 
Op maandag 1 maart zijn we gestart met de werkzaamheden in de Hoofdstraat en de Hoef  
(fase 1A + 1B). Na het opbreken van de verharding hebben wij de aanwezige bodemverontreiniging 
verwijderd en rijplaten aangelegd in dit gedeelte van de Hoofdstraat om de aanwonenden 
bereikbaar te houden. De verontreinigde funderingslaag in de Hoofdstraat (fase 1A+1B) moest 
vooraf in zijn geheel verwijderd zijn voordat de nutsbedrijven hun werkzaamheden mogen 
uitvoeren. Na de sanering zijn de nutsbedrijven vervolgens gestart met de werkzaamheden aan 
kabels en leidingen in fase 1A. 
 
We hebben afgelopen periode verschillende meldingen van aanwonenden ontvangen over de 
rijplatenbaan. Doordat de rijplatenbaan niet alleen gebruikt werd door bestemmingsverkeer is  
in samenspraak met de gemeente besloten om de aansluiting tussen de Hoofdstraat en 
nieuwbouwplan Akkerstraat fysiek af te sluiten om het doorgaande verkeer te weren en de  
overlast (geluid en trillingen) voor de direct aanwonenden in de Hoofdstraat te beperken maar  
ook om een veilige bouwomgeving te creëren voor het nieuwbouwplan, waar anders veel 
doorgaand verkeer doorheen zou gaan rijden.   
 
We begrijpen dat deze aanpassing voor de bewoners in de Akkerstraat, Meuleneind, Groenstraat, 
De Leemvelden en achterliggende straten grote gevolgen heeft en dat zij nu om moeten rijden  
(via Hoogeind-Driehuis) om hun woning, bedrijf of het dorp te kunnen bereiken.  
Het dorp is nog wel te voet en met de fiets via de kruising Hoofstraat/Vessemseweg te bereiken. 
 
Om de bereikbaarheid van de woningen en bedrijven in bovenstaande straten komende periode te 
verbeteren is in samenspraak met de gemeente besloten om het zandpad tussen de Groenstraat en 
Vessemseweg te profileren/verbeteren zodat bestemmingsverkeer via zijde Vessemseweg ook 
mogelijk is. Door deze aanpassing is uw woning/bedrijf en het dorp ook via de Groenstraat-
Vessemseweg-Koebosakkers te bereiken. U heeft dan de keuze om via de Groenstraat of via 
Driehuis uw woning/bedrijf te bereiken tot fase 1A gereed is. We hopen hiermee de bewoners en 
ondernemers in bovenstaande straten ook tegemoet te komen. 
 
Planning: 
Momenteel zijn de nutspartijen bezig met de werkzaamheden in fase 1A. De verwachting is dat de 
nutswerkzaamheden in deze fase tot en met 16 april in beslag nemen. Vervolgens gaan de 
nutspartijen verder met de werkzaamheden in fase 1B en gaan wij starten met de riolerings-
werkzaamheden in fase 1A op maandag 19 april. Na de rioleringswerkzaamheden wordt vervolgens 



z.o.z. 

ook direct de bestrating aangelegd. De verwachting is dat fase 1A op maandag 14 juni geheel 
gereed is en dat bestemmings- en doorgaand verkeer dan ook weer over kruising met de 
Vessemseweg en de Hoef mogelijk is.  
Aansluitend gaan we verder met de werkzaamheden in Hoofdstraat (fase 1B). 
 
Gevolgen: 
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. 
 
De nood- en hulpdiensten zijn allen ingelicht over de werkzaamheden en bereikbaarheid van de  
diversen straten grenzend aan het projectgebied. Daarnaast hebben zij ook digitaal de 
verschillende omleidingstekeningen ontvangen. 
 
Middels aanvullende bewonersbrieven zult u van tijd tot tijd geïnformeerd worden over de volgende 
fasen en uit te voeren werkzaamheden.  
 
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 
 
Omgevingsapp: Op de digitale omgevingsapplicatie staat alle actuele informatie van het 

project weergegeven. Via de ogevingsapp kunt u ook uw vragen stellen, 
melding indienen of feedback geven. Als u gebruik wil maken van de 
omgevingsapp en op de hoogte wil blijven van actuele informatie, 
bewonersbrieven en andere meldingen kunt u zich bij de omgevingsapp 
aanmelden. Zo blijft u altijd up-to-date over de werkzaamheden en planning 
van het project. U kunt zich aanmelden via www.eentevredenomgeving.nl 

 
Projectwebsite: Op onze website, www.vanderzanden.nl kunt u onder het kopje 

projectinformatie ook digitaal alle projectinformatie inzien.  
 
Projectwebsite  Op de website van adviesbureau RA Infra, www.rainfra.nl/project/hoogeloon 
RA Infra:  staat alle informatie over de klimaatmaatregelen Hoogeloon. Hier staat niet 

alleen informatie over fase 1 weergegeven maar ook over de toekomstige 
fasen die nog uitgevoerd gaan worden in Hoogeloon.   


