
 

Aan de bewoners van: De Pruikenmaker en omgeving 
 
Betreft: aanvang werkzaamheden De Pruikenmaker 
 
Datum: 25 januari 2022 
 
Beste bewoner, 
 
Aanleiding: 
Wij als fa. Van der Zanden uit Moergestel zijn in opdracht van gemeente Veldhoven het project “Herinrichting 
’t Look Midden” te Veldhoven aan het uitvoeren. 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 Pruikenmaker.  
 
Ten opzichte van de eerdere verzonden correspondentie en faseringstekening, gaan we in samenspraak met 
de gemeente starten met de werkzaamheden in het laatste gedeelte van De Pruikenmaker (fase B4) en 
werken we vervolgens richting De Klokkenmaker (fase B3). Door deze wijziging kunnen we de aanwonenden 
langer goed bereikbaar houden en de overlast reduceren. 
 
Planning: 
Op maandag 31 januari gaan we starten de opbreekwerkzaamheden van De Pruikenmaker.  
Dit betreft het gedeelte vanaf De Pruikenmaker 43 tot en met De Pruikenmaker 35.  
(het laatste gedeelte van de straat). 
 
Na het opbreken van de verharding worden de grond- en rioleringswerkzaamheden uitgevoerd.  
Aansluitend wordt de fundering en nieuwe bestrating aangebracht.  
 
Middels aanvullende bewonersbrieven zult u van tijd tot tijd geïnformeerd worden  
over de volgende fasen en uit te voeren werkzaamheden in De Pruikenmaker.  
 
Gevolgen: 
Tijdens de werkzaamheden wordt de straat ter plaatse van het werkvak afgesloten. 
Uw woning blijft wel altijd te voet bereikbaar. 
 
Het gedeelte van De Pruikenmaker 1 tot en met De Pruikenmaker 33 blijft tot nader bericht  
nog gewoon bereikbaar via De Klokkenmaker.  
 
In verband met de werkzaamheden zouden we u willen verzoeken uw auto’s in het gedeelte vanaf  
De Pruikenmaker 43 tot en met De Pruikenmaker 35 elders te parkeren vanaf maandag 31 januari 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. 
 
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:   
look@vanderzanden.nl 
 
Projectwebsite:   
https://www.vanderzanden.nl/projectinformatie/herinrichting-t-look-midden-te-veldhoven 


