Aan de bewoners van: Vessemseweg, Hoofdstraat, Akkerstraat,
De hoef, Het Vonderke, Bieshof
Betreft: aanvang werkzaamheden Klimaatmaatregelen fase 1
Datum: 9 februari 2021
Aanleiding:
De komende periode gaan wij in opdracht van gemeente Bladel het project ‘Klimaatmaatregelen
fase 1’ te Hoogeloon 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. In deze algemene informatiebrief worden de
voorbereidende werkzaamheden, communicatiemiddelen en contactgegevens toegelicht.
Door de coronapandemie is het momenteel helaas niet mogelijk om voor aanvang van de
werkzaamheden een informatieavond voor u te organiseren. Om u toch al zo veel mogelijk
inzicht te geven in de werkzaamheden wordt er een presentatie opgesteld die via de
verschillende onderstaande communicatiekanalen ingezien kan worden.
Daarnaast ontvangt u op korte termijn een aanvullende informatiebrief met de daadwerkelijke
planning en fasering, bereikbaarheid, inzameling afvalcontainers en gevolgen voor u als
bewoner/ondernemer tijdens de werkzaamheden.
Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief alvast algemene vragen willen stellen en/of
specifieke wensen kenbaar wil maken, dan kunt u daarvoor contact opnemen met
omgevingsmanager Joop Willems, te bereiken via één van de communicatiemiddelen
op de achterzijde van deze brief.
Voorbereidende werkzaamheden:
De aankomende weken worden de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd.
De daadwerkelijke uitvoering zal vervolgens op maandag 1 maart starten in De Hoef en
Hoofdstraat. Aanvullende informatie over de daadwerkelijke uitvoering ontvangt u op korte termijn.
Bouwkundige vooropname
De werkzaamheden worden uiteraard zorgvuldig uitgevoerd. Toch is er altijd een risico op schade
aan de nabij gelegen woningen. Daarom worden voor het begin van de werkzaamheden de
woningen in de straten van het projectgebied geïnspecteerd. Het bedrijf Quattro Expertise neemt
contact op met u om een afspraak voor een inspectie te maken. Inspecteurs bekijken vervolgens de
woningen van binnen en buiten. Zij noteren en fotograferen gebreken die vooraf al aanwezig zijn.
Het is in uw eigen belang om de inspectie te laten uitvoeren. Voor eventuele nieuwe schade kan de
gemeente of aannemer namelijk aansprakelijk worden gesteld. Een expert (niet Quattro Expertise)
van de verzekering van de gemeente of aannemer zal dan onderzoeken of de schade is
veroorzaakt door deze werkzaamheden.
Op de achterzijde van deze brief staan de contactgegevens van het projectteam en wordt
toegelicht hoe wij u gaan informeren en hoe u ons kunt bereiken voor het stellen van vragen.

z.o.z.

Projectteam gemeente
Projectleider/toezichthouder gemeente
Projectleider/werkvoorbereider RA Infra
Telefoonnummer gemeente
Projectwebsite RA Infra

:
:
:
:

Leo Vennix
Harrie van Zalingen
+31 884970539
www.rainfra.nl/project/hoogeloon

Projectteam aannemer
Projectleider Van der Zanden
Uitvoerder Van der Zanden
Omgevingsmanager Van der Zanden
Telefoonnummer Van der Zanden
E-mailadres Van der Zanden
Omgevingsapp Van der Zanden
Projectwebsite Van der Zanden

:
:
:
:
:
:
:

Bert-Jan Smits
Mart van der Zanden
Joop Willems
013 – 513 13 37
hoogeloon@vanderzanden.nl
www.eentevredenomgeving.nl
www.vanderzanden.nl

Communicatiemiddelen:
Telefoonnummer:
013 – 513 13 37
Het telefoonnummer Van der Zanden is 24/7 bereikbaar voor calamiteiten.
Project E-mailadres: hoogeloon@vanderzanden.nl
Voor het project hebben wij een project specifiek emailadres opgesteld.
Dit emailadres is gekoppeld aan de mailbox van omgevingsmanager Joop
Willems. Na ontvangst van een e-mail kan er vervolgens z.s.m. actie worden
ondernomen.
Bewonersbieven:

U ontvangt gedurende de uitvoering bewonersbrieven met uitleg over de
werkzaamheden, planning, maatregelen, inzameling afvalcontainers,
bereikbaarheid en gevolgen voor u als bewoner/ondernemer.

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.

Via bovenstaande communicatiekanalen proberen wij u zo goed mogelijk te informeren over de
werkzaamheden en streven wij ernaar om eventuele overlast tot een minimum te beperken.
Wij kijken er naar uit om het project samen met u als bewoner en/of ondernemer,
gemeente Bladel en wij als aannemer tot een succes te maken!
Met vriendelijke groet,
Aannemingsbedrijf van der Zanden Moergestel BV.
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