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Betreft: Herinrichting van de Hastelweg/Strijpsestraat 
 

Beste bewoner, 

De gemeente gaat de Hastelweg/Strijpsestraat opnieuw inrichten. Aanleiding is de versleten 

bestrating (asfalt, trottoir en parkeerplaatsen). Het vervangen van de bestrating en fundering 

(verharding) biedt de mogelijkheid om het gehele straatprofiel van gevel tot gevel aan te 

passen. Het bestaande riool blijft gehandhaafd. Of we de werkzaamheden gaan combineren 

met de aanleg van een apart regenwaterriool is nu (bij de start van het project) nog niet zeker. 

Door de herinrichting wil de gemeente een straat realiseren waar alle bewoners en gebruikers 

op een prettige en veilige manier wonen en verblijven.   

 

Werkgroep herinrichting Hastelweg/Strijpsestraat  

Samen met de werkgroep “herinrichting Hastelweg/Strijpsestraat” willen we komen tot een 

voorlopige ontwerp. In deze werkgroep, ontstaan vanuit het wijkoverleg “Strijp binnen de Ring”, 

zit een groot aantal bewoners en ondernemers uit het plangebied.  

 

Wilt u ook meedenken 

Wilt u ook meedenken over de herinrichting van de straat? Meld u dan aan bij de werkgroep via 

hastelweg2017@hotmail.com  

De eerste bijeenkomst van de werkgroep met de gemeente is gepland op 20 juni a.s.. 

 

Wat willen we bereiken met de herinrichting? 

In het algemeen is het doel het realiseren van een woonstraat waar alle bewoners en 

gebruikers op een goede manier gebruik van kunnen maken en op een prettige manier wonen 

en verblijven.   
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Aan de bewoners van de Hastelweg/Strijpsestraat  en 

omgeving 

mailto:hastelweg2017@hotmail.com


Welk wegdeel pakken we aan? 

Vanuit de buurt is aangegeven dat er behoefte is om de Hastelweg/Strijpsestraat aan te 

pakken. Dit met als doel de verkeersveiligheid en de leefbaarheid te vergroten. Alhoewel de 

buurt het liefst een groter weggedeelte aangepast ziet, betreft het huidige plangebied maar een 

gedeelte. Dit is, van west naar oost: de Hastelweg vanaf de St. Trudostraat/Karolingersweg, 

inclusief het kruispunt en het aansluitende deel van de Strijpsestraat tot aan de Willemstraat. 

De rijbaan van de Hastelweg tussen de St. Trudostraat en Botenlaan is niet opgenomen omdat 

deze in 2007 is vervangen. De rijbaan van de Willemstraat is vervangen in 2011.  

 

Kaartje plangebied 

 

De planning  

We verwachten eind oktober 2018 samen met de werkgroep herinrichting 

Hastelweg/Strijpsestraat het voorlopige ontwerp af te ronden. Hierna ontvangt U opnieuw een 

wijkinfo met een uitnodiging voor de presentatie van dit plan.  

 

Op eindhoven.nl/hastelweg vindt u actuele informatie over de herinrichting. 

Heeft u een vraag of opmerking, twijfel dan niet om contact op te nemen met projectleider 

Nicole Scharp via n.scharp@eindhoven.nl of 040-238 23 17.   

 

Nicole Scharp- Hendriks 

Projectleider openbare ruimte 

http://www.eindhoven.nl/hastelweg


 

Verspreidingsgebied van deze Wijkinfo 


