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WERKZAAMHEDEN

1| Stap 1
Opbreken straatwerk 2| Stap 2

Grondwerkzaamheden 3| Stap 3
Saneringswerkzaamheden

4| Stap 4
Rioleringswerkzaamheden 5| Stap 5

Aanbrengen bestrating & asfalt 6| Stap 6
Aanbrengen groenvoorzieningen



OVERZICHT FASERING

Uitvoering

Start fase 1A: 1 maart
Oplevering fase 6: 17 december

De verschillende fasen lopen 
in elkaar over. Het is dus wel 
mogelijk dat er meerdere fasen 
of delen van fasen gelijktijdig 
open liggen.



BEREIKBAARHEID FASE 1A

AANDACHTSPUNTEN FASE 1A:

- Gecombineerde uitvoering fase 1A 
door Van der Zanden en in fase 1B   
door nutsbedrijven

- Tijdelijke rijplatenbaan in fase 1B 
voor bereikbaarheid en bevoorrading 
bedrijven, winkels, bestemmings-
verkeer Hoofdstraat en 
nieuwbouwplan Akkerstraat 
via zijde Casterseweg

- Inrit bedrijventerrein De Hoef blijft 
bereikbaar via zijde Het Vonderke



BEREIKBAARHEID FASE 1B

AANDACHTSPUNTEN FASE 1B:

- Tijdelijke oversteek middels 
rijplaten t.b.v. bereikbaarheid 
bedrijf Hoofdstraat 

- Bereikbaarheid en bevoorrading 
bedrijven en winkels Hoofdstraat 
via Casterseweg

- Bestemmingsverkeer 
nieuwbouwplan Akkerstraat weer 
bereikbaar via zijde Vessemseweg



BEREIKBAARHEID FASE 2

AANDACHTSPUNTEN FASE 2:

- Bedrijven en winkels Hoofdstraat 
middels loopschotten bereikbaar

- Bevoorrading bedrijven en winkels 
Hoofdstraat wordt in overleg met 
ondernemer afgestemd.



BEREIKBAARHEID FASE 3

AANDACHTSPUNTEN FASE 3:

- Inrit bedrijventerrein De Hoef 
bereikbaar via zijde Hoofdstraat

- Overige woningen De Hoef 
bereikbaar via zijde 
Hoogcasterseweg

- Bereikbaarheid en transport 
boerderijen De Hoef via zijde 
Hoogcasterseweg



BEREIKBAARHEID FASE 4

AANDACHTSPUNTEN FASE 4:

- Bereikbaarheid en transport 
boerderijen De Hoef wordt in 
overleg met ondernemer afgestemd.

- Inrit bedrijventerrein De Hoef 
bereikbaar via zijde Hoofdstraat



BEREIKBAARHEID FASE 5

AANDACHTSPUNTEN FASE 5:

- De woningen blijven zo lang 
mogelijk met de auto bereikbaar.

- Woningen blijven altijd te voet en 
met de fiets bereikbaar



BEREIKBAARHEID FASE 6

AANDACHTSPUNTEN FASE 6:

- De woningen blijven zo lang 
mogelijk met de auto bereikbaar.

- Woningen blijven altijd te voet en 
met de fiets bereikbaar



BEREIKBAARHEID FASE V (VARIABEL)

AANDACHTSPUNTEN FASE V:

- Bestemmingsverkeer, bedrijven en 
boerderijen De Hoef bereikbaar via 
zijde Hoofdstraat

- Uitvoering fase V (variabel) nog te 
bepalen. Wordt tijdens uitvoering 
nog bepaald wanneer deze fase 
uitgevoerd gaat worden.



BEHEERSMAATREGELEN

Afvalcontainers buiten het werkvak aanbieden aan afvalinzamelingsdienst. 
Indien nodig assisteren wij u bij de inzameling van de afvalcontainers.

Na het opbreken van de trottoirs worden er kunststof loopschotten aangelegd om de 
woningen goed bereikbaar te houden en doorgaand voetgangersverkeer mogelijk te maken.

Woningen blijven zo lang mogelijk met de auto bereikbaar

Woningen blijven altijd te voet en met de fiets bereikbaar

Uitvoeren bouwkundige vooropname voor uitvoering werkzaamheden
Toepassen trillingsmeters en zettingsbouten (door firma Quattro Expertise)

Aanbrengen tijdelijke verkeersmaatregelen en toepassen omleidingsroutes 
om veiligheid in de wijk te waarborgen en het doorgaande verkeer om te leiden



OMGEVINGSMANAGEMENT

PRESENTATIE (DIGITAAL)
• Informeren omgeving over de 

fasering en uitvoering
• Toelichting werkzaamheden, 

bereikbaarheid en 
beheersmaatregelen

BEWONERSBRIEVEN
• Uitleg werkzaamheden
• Planning & fasering 
• Mogelijke hinder
• Contractgegevens

OMGEVINGSAPP
• www.eentevredenomgeving.nl
• App voor het delen en inzien

van projectinformatie
• Vragen stellen
• Klachten indienen

TELEFONISCH CONTACT
• 013 513 13 37 
• 24/7 bereikbaar voor 

calamiteiten
• Vragen stellen
• klachten indienen

PROJECT E-MAIL
• hoogeloon@vanderzanden.nl
• Vragen stellen
• Klachten indienen

PROJECTWEBSITE
• www.vanderzanden.nl
• https://www.rainfra.nl/project/hoogeloon
• Planning & fasering 
• Mogelijke hinder
• Contractgegevens



KANSEN / AANBEVELINGEN

AFKOPPELEN HEMELWATERAFVOER VOORZIJDE
U heeft nu de kans om uw hemelwater aan de voorzijde van uw woning kosteloos door ons af te laten koppelen.

Het afkoppelen is geen verplichting, echter kan het in de toekomst wel verplicht worden gesteld en dan moet u dit 
vervolgens op eigen kosten zelf nog regelen/uitvoeren.

AFKOPPELEN HEMELWATERAFVOER ACHTERZIJDE
Naast afkoppelen hemelwaterafvoer voorzijde heeft u nu ook de kans om uw hemelwater aan de achterzijde van uw 
woning af te laten koppelen. Dit zal niet geheel kosteloos zijn, maar u ontvangt hier nog aanvullende informatie over 
vanuit de gemeente wat de mogelijkheden en voordelen voor u kunnen zijn als u ook de achterzijde afkoppelt.

De regenpijp aan de voorzijde van uw woning wordt ondergronds afgekoppeld van het gemengde rioolstelsel en 
aangesloten op het nieuwe hemelwater riolering in de straat. 

Als u toestemming verleent, betekent dit wel dat uw bestrating en/of tuin aan de voorzijde tijdelijk wordt 
opgebroken om een sleuf te graven. Vervolgens wordt dit natuurlijk ook weer door ons netjes hersteld. 

U kunt uw keuze (wel of geen toestemming) kenbaar maken via hoogeloon@vanderzanden.nl



SLOT

GOEDE SAMENWERKING IS DE BASIS VAN SUCCES
Wij kijken ernaar uit om het project samen met u als bewoner en/of ondernemer en gemeente 
Bladel het project Klimaatmaatregelen fase 1 tot een succesvol project te maken. 

CONTACT 
Heeft u vragen en/of opmerkingen of wilt u speciale wensen kenbaar maken n.a.v. 
deze presentatie kunt u contact opnemen met ons via één van de verschillende 
communicatiemiddelen.


