
z.o.z. 

Aan de bewoners van: De Wagenmaker en omgeving 
   
Betreft: start werkzaamheden De Wagenmaker 
 
Datum: 21 juni 2022 
 
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 informeren over de werkzaamheden in De Wagenmaker. 
 
Werkzaamheden: 
Onze werkzaamheden welke we in de wijk gaan uitvoeren bestaan voornamelijk uit  
opbreek-, riolerings-, grond- en bestratingswerkzaamheden. 
 
Planning uitvoering: 
Op maandag 27 juni a.s. gaan we starten met de opbreekwerkzaamheden van De Wagenmaker 
(fase B6). Dit betreft het gedeelte vanaf kruising De Wagenmaker-De Pompenmaker tot en met  
De Wagenmaker 18 inclusief het trottoir voor De Wagenmaker 1 t/m De Wagenmaker 23.  
Op de achterzijde van deze brief staat het werkvak van fase B6 ook geïllustreerd weergegeven.  
 
Na het opbreken van de huidige bestrating gaan starten met de grond- en rioleringswerkzaamheden  
in dit gedeelte van De Wagenmaker. Tot slot wordt de fundering en nieuwe bestrating aangebracht.  
 
We verwachten dat de werkzaamheden in dit gedeelte van De Wagenmaker ongeveer 7 weken  
in beslag nemen.  
 
Dit betekent dat de werkzaamheden in deze fase niet geheel voor de bouwvakantie afgerond zijn,  
echter we zorgen ervoor dat de woningen en straat tijdens de vakantieperiode over de  
puinverharding voor bestemmingsverkeer goed bereikbaar is. We streven ernaar om de  
voetpaden zoveel mogelijk voor aanvang bouwvakantie definitief aangelegd te hebben.  
 
Na de bouwvakantie, begin september worden vervolgens de bestratingswerkzaamheden afgerond.  
 
Middels aanvullende bewonersbrieven zult u van tijd tot tijd geïnformeerd worden over de volgende 
fasen en uit te voeren werkzaamheden in De Wagenmaker.  
 
Gevolgen: 
Tijdens de werkzaamheden wordt de straat ter plaatse van het werkvak afgesloten en is doorgaand 
verkeer niet mogelijk. Uw woning blijft wel altijd te voet bereikbaar.  
 
In verband met de werkzaamheden zouden we u willen verzoeken uw auto’s in het gedeelte  
vanaf kruising De Wagenmaker-De Pompenmaker tot en met De Wagenmaker 18 inclusief het 
trottoir voor De Wagenmaker 1 t/m De Wagenmaker 23 elders te parkeren vanaf maandag 27 juni 
a.s. 7:00 uur. 
 
De garageboxen in De Wagenmaker voor het appartementencomplex zijn tijdens de 
werkzaamheden ook tijdelijk niet bereikbaar. Voor aanvang bouwvakantie zorgen we ervoor  
dat deze ook weer bereikbaar zijn.  
 
Gelieve uw afvalcontainers buiten het werkvak / wegafzetting aan te bieden aan de 
afvalophaaldienst. Indien nodig assisteren wij u ter plaatse van de werkvakken voor het aanbieden 
van uw kliko’s aan de afvalophaaldienst.  
 



z.o.z. 

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 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 
 
 
Werkvak De Roerenmaker Fase B6

 


