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Betreft: groot onderhoud Hastelweg-Strijpsestraat
Beste bewoners en ondernemers,
Maandag 23 maart 2020 start de gemeente met het groot onderhoud van de HastelwegStrijpsestraat. Het gaat om de Hastelweg vanaf de Scherpakkerweg tot de Strijpsestraat en
de Strijpsestraat vanaf de Hastelweg tot de Langdonkenstraat. De werkzaamheden zijn
eind december 2020 klaar. De genoemde data zijn afhankelijk van onder andere het weer
en andere onvoorziene omstandigheden. We voeren de werkzaamheden in fases uit om de
omgeving zo goed mogelijk bereikbaar te houden. Ter plaatse geven gele borden de
omleidingen aan. Omwonenden ontvangen een bewonersbrief voor de start van een
nieuwe fase. De fases en tijdsplanning ziet u op de bijgevoegde tekening.
Op dinsdag 10 maart start de aannemer met de voorbereidingen. In het voetpad gaat hij de
huisaansluitingen van het riool vervangen. Deze werkzaamheden veroorzaken lichte
verkeershinder.
Werkzaamheden
De Hastelweg en Strijpsestraat zijn aan groot onderhoud toe. Dit biedt tevens de mogelijkheid
om de weg anders in te richten. Zo verbeteren we ook de verkeersveiligheid, leefbaarheid en
klimaatbestendigheid. Het ontwerp voor de nieuwe inrichting is in samenspraak met bewoners
en andere belanghebbenden gemaakt. Het is te vinden op www.eindhoven.nl/hastelweg.
De werkzaamheden bestaan uit het:
opbreken van het asfalt in de rijbaan. De nieuwe rijbaan bestaat uit een
klinkerverharding met rode fietsstroken in asfalt;
vernieuwen van de trottoirbanden en betontegels in de voetpaden;
aanbrengen van nieuwe parkeerplaatsen van betonstraatstenen;
verhogen van alle kruispunten om de verkeersveiligheid te verbeteren;
vervangen van de fundering van de weg;
aanleggen van een nieuw regenwaterriool. De gemeente legt in steeds meer straten
een regenwaterriool aan, zodat het schone regenwater niet meer naar de
rioolwaterzuivering hoeft. Deze kan zo beter en efficiënter werken. Ook zorgen we zo
dat het gewone riool bij een fikse regenbui niet meer overloopt. We willen graag
zoveel mogelijk regenwater via dit regenwaterriool afvoeren. Daarom sluiten we ook
de regenpijp aan de voorzijde van de woning aan op dit riool;

aanleggen van een bovengrondse (wadi’s) en ondergrondse waterberging. Hierin
wordt regenwater tijdelijk opgevangen om het vervolgens vertraagd te kunnen
afvoeren naar het nieuwe regenwaterstelsel of de ondergrond;
vernieuwen van de huis-en kolkaansluitingen op de hoofdriolering;
vervangen van de lichtmasten;
vernieuwen van divers straatmeubilair;
verwijderen van bomen en aanbrengen van nieuwe bomen en groenvoorziening.
Op diverse plekken komen geveltuintjes. Dit is met bewoners afgestemd.
Opslagterrein
Op het grasveld ter hoogte van de Willem de Rijkelaan-Maria van Bourgondiëlaan komt
een opslagterrein/depot voor materialen, keten en containers. Dit opslagterrein/depot
zetten we af met een bouwschutting. Het transport van materialen van en naar het
opslagterrein/depot kan overlast veroorzaken. Na afloop van de werkzaamheden
brengen we het plantsoen terug in de oorspronkelijke staat.
Meer informatie
Indien u nog vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Frank
Volleberg, uitvoeringscoördinator van de gemeente, telefoon 06 22 48 59 03, e-mail
f.volleberg@eindhoven.nl of met Ronnie Verhagen van aannemersbedrijf Den Ouden,
telefoon 06 10 74 16 39, e-mail r.verhagen@denoudengroep.com
Informatie over de omleidingen voor de bus vindt u op www.hermes.nl.
Met vriendelijke groet,

Ad Hoogesteger,
Projectleider
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