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Betreft: Start werkzaamheden fase 4a groot onderhoud Hastelweg-Strijpsestraat 
 

Beste bewoners en ondernemers,   

 

Aansluitend op fase 4 start de gemeente maandag 26 oktober 2020 met fase 4a van de werkzaamheden op de 

Hastelweg-Strijpsestraat. Het gaat om het kruispunt Hastelweg-Sint Trudostraat-Karolingersweg, een klein 

gedeelte van de Sint Trudostraat en de Hastelweg vanaf de Sint Trudostraat-Karolingersweg tot de 

Scherpakkerweg.  

De werkzaamheden van fase 4 zijn 13 november gereed en fase 4a is 20 november 2020 gereed. Hiermee zijn 

de werkzaamheden aan de Hastelweg-Strijpsestraat, met uitzondering van de groenwerkzaamheden, afgerond. 

Deze groenwerkzaamheden worden in december 2020 of begin 2021 uitgevoerd.  

De genoemde data zijn afhankelijk van het weer en andere onvoorziene omstandigheden. Ter plaatse geven 

gele borden de omleidingen aan. De woningen en bedrijven grenzend aan het werkvak blijven tijdens de 

werkzaamheden alleen te voet bereikbaar via een loopstrook van circa 1.50 meter. Het werkvak is op 

bijgevoegde overzichtstekening ingetekend. 
 

Wat kunt u doen? 

Om eventuele ongemakken te beperken, vraag ik u: 

 De avond vóór 26 oktober 2020 geen auto in of naast het werkvak (zie bijlage) te parkeren. De 

werkzaamheden kunnen 's morgens vroeg starten. Als u ergens anders parkeert, voorkomt u dat uw auto 

ingesloten wordt.  

 Uw afvalcontainer op de dag van ophalen zo te plaatsen dat de inzamelaar deze toch kan ophalen.  

- Bewoners van de Hastelweg tussen de Willem de Rijkelaan en het werkvak kunnen de afvalcontainer 

plaatsen aan de zijde met de oneven huisnummers. 

- Bewoners van de Hastelweg tussen de Sint Trudostraat-Karolingersweg en de Scherpakkerweg 

kunnen de afvalcontainer plaatsen ter hoogte van de Scherpakkerweg. 

- Bewoners van de Karolingersweg kunnen de afvalcontainer plaatsen aan de zijde met de even 

huisnummers. 

- Bewoners van de Sint Trudostraat tussen de Schoenerstraat-Kerkakkerstraat en het werkvak kunnen 

de afvalcontainer plaatsen aan de zijde met de oneven huisnummers. 

 

Meer informatie? 

Indien u nog vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Niels Damen, 

uitvoeringscoördinator van de gemeente, telefoon 06 15 90 17 84, e-mail n.damen@eindhoven.nl of met 

Ronnie Verhagen, uitvoerder van aannemersbedrijf Den Ouden, telefoon 06 10 74 16 39, e-mail 

r.verhagen@denoudengroep.com.  

 

 Met vriendelijke groet,  

 

 

Ad Hoogesteger,  

Projectleider  

 




