
 

Aan de bewoners van: De Messenmaker en omgeving 
  
        
Betreft: start werkzaamheden schoolplein Basisschool De Brembocht  
 
 
Datum: 20 oktober 2021 
 
Geachte bewoner, 
 
Aanleiding: 
Wij als firma Van der Zanden uit Moergestel gaan in opdracht van gemeente Veldhoven het project 
“Herinrichting ’t Look Midden” te Veldhoven 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. We werken met 2 ploegen (ploeg A en 
ploeg B) tegelijkertijd in de wijk. Op de achterzijde van deze brief is de faseringstekening met globale planning 
ook visueel weergegeven. 
 
Werkzaamheden: 
Onze werkzaamheden welke we in de wijk gaan uitvoeren bestaan voornamelijk uit  
opbreek-, riolerings-, grond- en bestratingswerkzaamheden. 
 
Voorbereidende kapwerkzaamheden: 
Van maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober worden de kapwerkzaamheden in het gehele 
projectgebied uitgevoerd. Tijdens de kapwerkzaamheden blijft de wijk gewoon bereikbaar maar worden  
er wel tijdelijke verkeersmaatregelen ingezet om de veiligheid in de straat te waarborgen. 
 
De bomen welke gekapt gaan worden, worden vooraf gemarkeerd. 
 
In verband met de kapwerkzaamheden willen we u verzoeken om uw auto’s van  
maandag 25 oktober t/m vrijdag 29 oktober minstens 5 meter van de gemarkeerde bomen  
af te parkeren welke gekapt gaan worden.   
 
Start uitvoering: 
Op maandag 25 oktober (herfstvakantie) gaan we ook starten met de werkzaamheden aan het schoolplein 
(fase A1). Na het opbreken van de verharding worden de grond- en rioleringswerkzaamheden uitgevoerd.  
Aansluitend wordt de nieuwe bestrating en inrichting aangebracht. 
 
Gevolgen: 
Tijdens de herfstvakantie wordt het schoolplein geheel afgesloten en proberen we zoveel mogelijk 
werkzaamheden aan het schoolplein uit te voeren, zodat deze na de herfstvakantie weer deels veilig  
gebruikt kan worden door de school. Het werkvak wordt geheel afgezet middels dranghekken,   
 
We hebben intensief contact met de school om de voortgang van de werkzaamheden, bereikbaarheid en 
veiligheid schoolplein tijdens de werkzaamheden te bespreken.  
 
De Messenmaker blijft tijdens de werkzaamheden aan het schoolplein gewoon bereikbaar voor doorgaand  
en bestemmingsverkeer.  
 
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 calamiteiten) 
 
E-mailadres:  look@vanderzanden.nl 
 
Projectwebsite: Op onze website kunt u onder het kopje projectinformatie ook digitaal projectinformatie,  
                          faseringstekening en bereikbaarheidstekeningen inzien. 
    https://www.vanderzanden.nl/projectinformatie/herinrichting-t-look-midden-te-veldhoven 


