Aan de bewoners van: Vessemseweg, Hoofdstraat, Meuleneind,
De Leemvelden, Groenstraat, Akkerstraat,
De hoef, Het Vonderke en Bieshof,
Betreft: update werkzaamheden klimaatmaatregelen fase 1
Datum: 3 juni 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. Middels deze informatiebrief willen we u een update geven over de werkzaamheden en
planning voor de komende periode.
Ten eerste begrijpen we dat de werkzaamheden op de kruising met de Vessemseweg en
rondom de kiosk mogelijk frustratie bij u oproepen omdat dit de bereikbaarheid van het dorp
voor veel aanwonenden al een lange periode beperkt. Echter was het door de uit te voeren
nutswerkzaamheden helaas niet mogelijk om dit anders in te richten.
Medio april zijn we gestart met de rioleringswerkzaamheden op de kruising met de Vessemseweg,
rondom de kiosk en De Hoef (fase 1A). Het riool van deze fase ligt er inmiddels in. Daarnaast zijn
we druk bezig om de fundering klaar te leggen op de kruising met de Vessemseweg en rondom de
kiosk, zodat de stratenmaker aankomende week kan starten met de bestratingswerkzaamheden.
We gaan dan aankomende week starten met aanbrengen van de bestrating op en rondom
de kruising met de Vessemseweg en de verwachting is dat deze eind juni weer geheel gereed
is voor doorgaand verkeer.
Planning:
Deze week zijn we gestart met de aanleg van de riolering in de Hoofdstraat (fase 1B).
Komende weken gaan we de riolering aanleggen tot aan het opgebroken gedeelte in de
Hoofdstraat. Als we daar bijna zijn aangekomen dan wordt ook het resterende gedeelte van de
Hoofdstraat t/m Casterseweg (fase 2) opgebroken en wordt direct de nieuwe riolering in fase 2
doorgelegd.
De nutspartijen gaan voorafgaand aan onze werkzaamheden, komende weken al de
werkzaamheden aan kabels en leidingen uitvoeren in fase 2. Hiervoor hoeft de straat nog niet
opgebroken te worden. Mogelijk dat het trottoir en sommige parkeervakken tijdelijk niet of moeilijker
bereikbaar zijn, maar hiervoor zullen de nutspartijen dan tijdelijke maatregelen treffen.
Om de bereikbaarheid en leefbaarheid van het dorp nog zo veel mogelijk te behouden,
wordt de kruising met Hoogcasterseweg (fase 2) pas opgebroken als de kruising
Akkerstraat/Groenstraat-Vessemseweg geheel gereed is (fase 1A).
Voordat we de kruising met de Casterseweg gaan opbreken, ontvangt u vooraf nog een
aanvullende informatiebrief over de werkzaamheden en de gevolgen voor uw als bewoner
en/of ondernemer.
Het streven is om de werkzaamheden inclusief aanleg bestrating in de Hoofdstraat (fase 1 & 2) nog
geheel voor de bouwvakantie gereed te hebben. Als de definitieve bestrating niet helemaal gereed
is, dan zorgen we er nog altijd voor dat de Hoofdstraat tijdens de vakantieperiode bereikbaar is voor
doorgaand verkeer.
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De faseringstekening met (globale) uitvoeringperiode per fase is bijgevoegd aan deze brief.
I.v.m. extra werkzaamheden nutsbedrijven hebben wij enige vertraging opgelopen en zijn wij
pas later kunnen starten met de uitvoering. Dit ook gevolgen voor de algehele planning van
het project. In eerdere correspondentie vanuit de gemeente is aangegeven dat de werkzaamheden
eind december 2021 geheel gereed zouden zijn, echter zal dit niet haalbaar zijn.
We verwachten nu dat de werkzaamheden zonder verdere tegenslagen eind januari 2022
opgeleverd gaan worden.
Middels aanvullende bewonersbrieven zult u van tijd tot tijd geïnformeerd worden over de volgende
fasen en uit te voeren werkzaamheden.
Gevolgen:
Tijdens de werkzaamheden wordt de straat afgesloten en is doorgaand verkeer niet mogelijk.
Uw woning blijft wel altijd met de fiets en te voet bereikbaar.
Om het dorp voor de aanwonenden in de Akkerstraat, Meuleind en Groenstraat de komende weken
nog zo goed mogelijk bereikbaar te houden, proberen we het zandpad tussen GroenstraatVessemseweg en het puinpad tussen Vessemseweg-De Hoef in zo goed mogelijke staat te houden.
Tot de kruising met de Vessemseweg geheel gereed is worden beide paden geprofileerd (indien
benodigd). Wel vragen we u om hier met gepaste snelheid te rijden i.v.m. (stof)overlast voor
aanwonenden.
We proberen de woningen en bedrijven tijdens de werkzaamheden zo lang mogelijk goed
bereikbaar te houden voor bestemmingsverkeer. 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:
E-mailadres:
Projectwebsite:
Omgevingsapp:

013 – 513 13 37 (24/7 bereikbaar voor noodgevallen)
hoogeloon@vanderzanden.nl

Omgevingsapp:

Op de digitale omgevingsapplicatie staat alle actuele informatie van het
project weergegeven. Via de omgevingsapp 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
RA Infra:

Op de website van adviesbureau RA Infra, www.rainfra.nl/project/hoogeloon
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.

www.vanderzanden.nl/projectinformatie/klimaatmaatregelen-fase-1-te-hoogeloon

www.eentevredenomgeving.nl
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