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Aan de bewoners van de 
Strijpsestraat 26 t/m 66 
Den Bult 1 t/m 13 en 2 t/m 116 
St. Severusstraat 1 t/m 33 en 2 t/m 40 
Schouwbroekseweg 6 t/m 26c en 25 t/m 51   
 

 

     
Betreft: sanering Strijpsestraat, Den Bult, St. Severusstraat, 
Schouwbroekseweg   
 

Geachte bewoners, 

In maart 2021 bent u door middel van een wijkinfo op de hoogte gebracht van 
de sanering Strijpsestraat – Den Bult.  

Op maandag 3 mei 2021 starten de werkzaamheden in de St. Severusstraat - 
Schouwbroekseweg. We gaan het systeem aanleggen waarmee de 
bodemverontreiniging wordt gesaneerd. De werkzaamheden zijn medio juni 
2021 klaar. De grondwatersanering zelf zal, naar verwachting, circa 10 jaar in 
beslag nemen.  

 

Om eventueel ongemak te beperken vragen wij u om: 

 De avond voor maandag 3 mei 2021 geen auto (s) te parkeren in het 
gedeelte van het werkvak fase 1. (voor werkvak zie plaatje) 
Over de overige fases wordt u gedurende het werk geïnformeerd door 
de aannemer NTP.  

 Uw afval (restafval, GFT-afval en oud papier) aan te bieden op 
inzamelplaatsen, buiten het werkgebied, waar de inzamelaar het afval 
kan ophalen.   

 
 
 
 



Meer informatie? 
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Marco de 
Werdt, uitvoeringscoördinator van de gemeente Eindhoven, tel: 06 – 20434854 
of email m.de.werdt@eindhoven.nl.  
 
Wanneer u vragen heeft over de bodemverontreiniging dan kunt u contact op 
nemen met Roy Craamer, afdeling Verkeer en Milieu op telefoonnummer 06 – 
46001905 of email r.craamer@eindhoven.nl. 
 
Voor vragen omtrent de uitvoering van de werkzaamheden kunt u contact 
opnemen met NTP; Berend Hof op telefoonnummer  
06 - 53289409.  
 
Ik vertrouw er op u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 
 
Met vriendelijke groet,  
Projectteam sanering Strijpsestraat – Den Bult                               


