
z.o.z. 

Aan de bewoners en ondernemers van: De Hoef en omgeving 
 
 
Betreft: aanvang werkzaamheden De Hoef 
 
 
Datum: 14 september 2021 
 
 
Beste bewoner, 
 
 
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 De Hoef. 
 
Planning: 
Op donderdag 16 september gaan we starten met de werkzaamheden in het volgende gedeelte  
van De Hoef. Dit betreft het gedeelte vanaf De Hoef 9/14 tot en met De Hoef 19/22 (fase 4).  
 
Na het opbreken van de verharding worden de grond- en rioleringswerkzaamheden uitgevoerd.  
Aansluitend wordt de nieuwe bestrating aangebracht.  
 
We verwachten dat de werkzaamheden in bovenstaande gedeelte van De Hoef ongeveer  
zeven weken in beslag nemen. Wel blijven we natuurlijk afhankelijk van weers- en onvoorziene  
omstandigheden. 
 
Op de achterzijde van deze brief is de faseringstekening van De Hoef ook visueel weergegeven. 
 
Gevolgen: 
Tijdens de werkzaamheden wordt dit gedeelte van de straat afgesloten en is doorgaand verkeer 
niet mogelijk. Uw woning en/of onderneming blijft wel altijd te voet bereikbaar. 
 
Er worden tijdelijke verkeersmaatregelen en omleidingen ingesteld om het verkeer om te leiden. 
 
De inrit van De Hoef 19 (richting boerderij) blijft tot nader bericht bereikbaar via de zijde 
Hoogcasterseweg. 
 
In verband met de werkzaamheden zouden we u willen verzoeken uw auto’s in het gedeelte vanaf  
De Hoef 9/14 tot en met De Hoef 19/22, elders te parkeren vanaf donderdag 16 september a.s.  
7:00 uur. 
 
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. 

Faseringstekening De Hoef 

 
Contact: 
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met toezichthouder gemeente 
Bladel, dhr. Danny Peemen te bereiken op 06 – 83 79 86 38 of met omgevingsmanager Van der 
Zanden, 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.   


