
Aan de bewoners van: De Pompenmaker 
   
 
Betreft: voorbereidende freeswerkzaamheden De Pompenmaker 
 
 
Datum: 15 maart 2022 
 
 
Geachte bewoner, 
 
 
Aanleiding: 
Wij als firma 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 brief willen wij u ten eerste onze excuses aanbieden voor de onaangekondigde 
uitgevoerde voorbereidende freeswerkzaamheden welke afgelopen vrijdag in uw straat zijn 
uitgevoerd. Wegens interne miscommunicatie zijn deze werkzaamheden helaas niet bij u 
aangekondigd. Wij begrijpen dat u nu mogelijk met vragen zit over de planning en bereikbaarheid 
voor de aankomende periode en middels onderstaande informatie proberen wij dit te verduidelijken: 
 
Voorbereidende freeswerkzaamheden: 
Afgelopen vrijdag hebben we de voorbereidende freeswerkzaamheden van de huidige 
asfaltverharding in De Pompenmaker uitgevoerd. Het bovenste gedeelte van het asfalt is alvast 
gefreesd. Het resterende asfalt wordt tijdens de uitvoering van onze werkzaamheden opgebroken 
wanneer we bij u in de straat bezig zijn.  
 
Bereikbaarheid  
De straat blijft komende periode bereikbaar en u kunt gewoon met uw auto over het huidige asfalt 
blijven rijden. Na de freeswerkzaamheden is er wel een opstaand randje aanwezig tussen de weg 
en uw inrit. Gelieve hier rekening mee te houden. 
 
Planning 
De herinrichtingswerkzaamheden in De Pompenmaker staan voor onderstaande perioden gepland: 
 

- De Pompenmaker 2 t/m 28 (fase B5) - van medio april t/m eind mei. 
- De Pompenmaker 19 t/m 50 (fase B8) - september. 

 
Tot we gaan starten met de herinrichtingswerkzaamheden blijft de situatie in De Pompenmaker 
zoals hij nu is.  
 
U ontvangt voor aanvang van de herinrichtingswerkzaamheden nog een aanvullende informatiebrief 
met informatie over de planning, bereikbaarheid en gevolgen tijdens de werkzaamheden.  
 
Contact: 
Voor eventuele vragen en/of opmerkingen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager  
dhr. Joop Willems, te bereiken op 013 – 513 13 37 of via look@vanderzanden.nl 
 
Projectwebsite:  
Op onze website kunt u onder het kopje projectinformatie ook digitaal alle projectinformatie  
Inzien: https://www.vanderzanden.nl/projectinformatie/herinrichting-t-look-midden-te-veldhoven 


