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Datum: 26 juli 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 brief 
willen we u een update geven over de werkzaamheden en een geactualiseerde planning toekomen. 
 
Update werkzaamheden 
Vanaf november 2021 zijn we druk bezig met de herinrichting van de wijk. De werkzaamheden 
in De Klokkenmaker, Pruikenmaker, Speldenmaker en Naaldenmaker zijn inmiddels geheel 
afgerond. Daarnaast zijn de eerste fasen in De Messenmaker en Roerenmaker ook gereed op de 
inrichting/betonpaden van de speelterrein in De Roerenmaker na. De betonpaden worden in het 
najaar gecombineerd met overige fasen nog aangebracht.  
 
Momenteel zijn we druk bezig met de bestratingswerkzaamheden in De Pompenmaker en in  
De Wagenmaker. Het streven is om de bestratingswerkzaamheden in beide fasen nog zo veel 
mogelijk voor de bouwvakantie af te ronden. De bestrating in De Pompenmaker zal geheel afgerond 
zijn en we proberen om de voetpaden en zoveel mogelijk van de rijbaan in De Wagenmaker voor 
aanvang bouwvakantie definitief aangelegd te hebben. Na de bouwvakantie, begin september 
worden vervolgens de bestratingswerkzaamheden in De Wagenmaker afgerond.  
  
Van begin augustus tot begin september worden er geen werkzaamheden uitgevoerd i.v.m. 
bouwvakantie. We zorgen ervoor dat de straten en woningen in de vakantieperiode goed bereikbaar 
zijn en dat het werkterrein netjes is opgeruimd. Vanaf begin september worden vervolgens de 
werkzaamheden hervat en de overige fasen van het project uitgevoerd. 
 
De geactualiseerde planning en faseringstekening is bijgevoegd aan deze brief. 
De verwachting is dat alle werkzaamheden in de wijk eind dit jaar afgerond zijn. 
Wel blijven we afhankelijk van weers- en onvoorziene omstandigheden. 
 
Gevolgen 
De direct aanwonenden ontvangen per fase voor aanvang van de werkzaamheden een  
aanvullende informatiebrief met de daadwerkelijke planning, bereikbaarheid, gevolgen  
en beheersmaatregelen. 
 
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 


