Aan de bewoners van: De Hoef, Het Vonderke en omgeving
Betreft: start nutswerkzaamheden De Hoef
Datum: 14 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 informeren over start nutswerkzaamheden in de Hoef (fase 3 & 4).
Planning:
Op woensdag 16 juni worden de voetpaden in De Hoef opgebroken voor uitvoering nutswerkzaamheden.
Daarna worden de werkzaamheden aan kabels en leidingen uitgevoerd door de nutspartijen.
De verwachting is dat de werkzaamheden aan kabels en leidingen ongeveer 6 weken in beslag nemen.
Vervolgens blijven de kunststof loopschotten liggen, zodat de woningen in de vakantieperiode veilig te voet
bereikbaar blijven.
De herinrichtingswerkzaamheden in De Hoef worden vervolgens na de bouwvakantie uitgevoerd.
Middels aanvullende bewonersbrieven zult u van tijd tot tijd geïnformeerd worden over de volgende fasen
en uit te voeren werkzaamheden.
Gevolgen:
Tijdens de nutswerkzaamheden blijft doorgaand verkeer in De Hoef gewoon mogelijk.
De nutspartijen zorgen ervoor dat de woningen zo lang mogelijk met de auto bereikbaar blijven.
Uw woning blijft altijd met de fiets en te voet bereikbaar.
Er worden kunststof loopschotten toepast om de woningen tijdens en na de nutswerkzaamheden te voet
bereikbaar te houden. In verband met de werkzaamheden zouden we u willen verzoeken hier vanaf
woensdag 16 juni a.s. rekening mee te houden.
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
www.vanderzanden.nl/projectinformatie/klimaatmaatregelen-fase-1-te-hoogeloon
www.eentevredenomgeving.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.

