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Aan de bewoners en ondernemers van: Hoofdstraat en omgeving 
 
Betreft: aanvang werkzaamheden volgende gedeelte Hoofdstraat  
     inclusief kruising Hoofdstraat-Casterseweg 
 
Datum: 22 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 de werkzaamheden in het 
volgende gedeelte van de Hoofdstraat inclusief kruising Hoofdstraat-Casterseweg. 
 
Planning: 
Op maandag 28 juni wordt het volgende gedeelte van de Hoofdstraat opgebroken (fase 2).  
Dit betreft het gedeelte vanaf het huidige werkvak tot en met de kruising Hoofdstraat-Casterseweg. 
 
Na het opbreken van de verharding worden de grond- en rioleringswerkzaamheden uitgevoerd.  
Aansluitend wordt de nieuwe bestrating aangebracht.  
 
Als we met de werkzaamheden in bovenstaande gedeelte van de Hoofdstraat starten,  
zijn de werkzaamheden op de kruising met de Vessemseweg-De Hoef (fase 1A) gereed  
en is doorgaand verkeer op deze kruising weer mogelijk.  
 
Het streven is om de werkzaamheden inclusief aanleg bestrating in de Hoofdstraat 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. 
 
Gevolgen: 
Tijdens de werkzaamheden wordt dit gedeelte van de Hoofdstraat inclusief  
kruising Hoofdstraat-Casterseweg afgesloten en is doorgaand verkeer niet mogelijk.  
Uw woning en/of onderneming blijft wel altijd te voet bereikbaar. 
 
In verband met de werkzaamheden zouden we u willen verzoeken uw auto’s in het gedeelte  
vanaf het huidige werkvak tot en met de kruising Hoofdstraat-Casterseweg elders te parkeren  
vanaf maandag 28 juni a.s. 7:00 uur. 
 
Er worden tijdelijke verkeersmaatregelen en diverse omleidingen ingesteld om het doorgaande 
verkeer, bouwverkeer Akkerstraat en bestemmingsverkeer bedrijven Hoofdstraat om te leiden. 
 
Bakkerij Jansen, Flekkappers en Restaria Mainstreet blijven komende periode het beste bereikbaar 
via Bieshof. In Bieshof worden enkele extra parkeerplaatsen gecreëerd waar de klanten hun auto 
kunnen parkeren. 
 
Gelieve uw afvalcontainers 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. 
 
 



z.o.z. 

Afkoppelen hemelafvoer voorzijde woningen 
I.v.m. het nieuw aan te leggen gescheiden rioolstelstel in uw straat, heeft u nu de mogelijkheid  
dat wij de regenpijp aan voorzijde van uw woning kosteloos aansluiten op het nieuwe gescheiden 
rioolstelstel. Als u hiervoor toestemming verleend, betekent dit wel dat uw bestrating en/of tuin aan 
de voorzijde van uw woning tijdelijk wordt opengebroken om een sleuf te graven voor de aansluiting 
op het nieuwe riool. Daarna wordt uw bestrating en/of tuin natuurlijk ook weer door ons hersteld. 
Het is echter nog geen verplichting om uw hemelwater apart te laten afkoppelen. U heeft dus ook 
de keuze om geen toestemming te verlenen en de huidige situatie onveranderd te laten liggen.  
Het voordeel voor u is dat wij het hemelwater nu kosteloos kunnen afkoppelen. In de toekomst kan 
het namelijk verplicht worden gesteld dat het hemelwater wel apart afgekoppeld moet worden op 
het gescheiden rioolstelstel en dan moet u dit vervolgens zelf nog regelen/uitvoeren. 
 
Gelieve uw gemaakte keuze (wel of geen toestemming verlenen voor het afkoppelen)  
via de e-mail hoogeloon@vanderzanden.nl door te geven aan dhr. Joop Willems.  
Indien het voor u niet mogelijk is om een mail te sturen, dan kunt u uw keuze ook telefonisch 
doorgegeven op telefoonnummer 013 – 513 13 37. 
 
Als u uw keuze voor het afkoppelen hemelwater voorzijde al heeft doorgegeven n.a.v.  
eerdere correspondentie, dan hoeft u verder geen actie meer te ondernemen en worden  
de afkoppelwerkzaamheden uitgevoerd als we bij u in de straat bezig zijn. 
 
Afkoppelen hemelafvoer achterzijde woningen 
Naast het kosteloos afkoppelen hemelafvoer aan de voorzijde van uw woning, denkt de gemeente 
ook mee voor de mogelijkheid om uw hemelwater aan de achterzijde af te koppelen. De informatie 
over wat u zelf kunt doen om de achterzijde van uw woning klimaatbestendiger in te richten kunt u 
vinden op de website www.blauwgroenbladel.nl.  
 
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 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  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.   


