
Eindhoven, 10 juli 2018

Beste Buur,

Nu de zomervakantie net begonnen is lijkt het ons een 

goed moment om u te informeren over de voortgang 

van de werkzaameheden van de werkgroep Herinrichting 

Hastelweg/Strijpsestraat.

Onze oproep van 3 januari en de informatiebrief van de gemeente van 11 juni hebben 

er toe geleid dat vele buurtbewoners en ondernemers hun wensen kenbaar hebben 

gemaakt en dat onze werkgroep inmiddels bestaat uit zestien actieve leden.

Op 20 juni 2018 heeft de werkgroep met de gemeente om tafel gezeten. 

De gemeente heeft uitgelegd wat er aangepakt gaat worden, hoe ze de samenwerk-

ing met de werkgroep wil organiseren en wat de planning is. De werkgroep heeft haar 

ideeën voor de herinrichting aan de gemeente gepresenteerd. De ideeën zijn uitgewerkt 

op de onderdelen: straatprofiel, parkeren, inrichting, verlichting, groen, verkeersmaatre-

gelen en specifieke aandachtspunten.

De gemeente gaat met onze ideeen aan de slag. Eind oktober 2018 zal het voorlopig 

ontwerp worden gepresenteerd aan de buurt. De gemeente zal u daar te zijner tijd voor 

uitnodigen via een brief. Daarna werkt de gemeente het voorlopig ontwerp uit tot een 

definief ontwerp. De realisatie zal vermoedelijk in het derde kwartaal van 2019 plaatsvin-

den.

We willen deze brief ook gebruiken om u uitnodingen voor een buurtborrel op 1 sep-

tember 2018. We zouden het erg gezellig vinden om u daar te ontmoeten. We kunnen u 

dan onder het genot van een hapje en een drankje bijpraten over de stand van zaken. U 

bent van harte welkom!

Samen maken we het verschil!

Hartelijke groet namens de werkgroep,

Peter van Antwerpen, Ronald Barten, Rob Bax, Michiel Beerens, Con Brantjes, 

Fons v/d Gevel, Marco Groenen, Babs Heijnen, Marc Mareniers, Nicole Mutsers, 

Frank Rijnders, Maria Savelberg, Gea Schepers, Willie van Schie-Kamps, 

Ko Schoutens en Birgit v/d Vleuten.
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