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Betreft: Definitief ontwerp herinrichting Hastelweg/Strijpsestraat

Beste bewoner,
Via deze brief wil ik u uitnodigen om het definitieve ontwerp voor de herinrichting van
uw straat (Hastelweg/Strijpsestraat) en de bijbehorende toelichting te bekijken op de
website van de gemeente eindhoven.nl/hastelweg. De bewonerswerkgroep heeft het
definitieve ontwerp op 11 maart al gezien en zij waren blij verrast met het uiteindelijke
resultaat.
Van voorlopig naar definitief ontwerp
De aanleiding voor de herinrichting is de versleten bestrating, de wens om een apart
regenwaterriool en ondergrondse waterberging aan te leggen en meer groen in de
straat. Op 26 november 2018 hebben we in het Steunpunt De Meerpaal het voorlopig
ontwerp gepresenteerd. Een deel van de reacties, wensen en ideeën die bij de
presentatie van het voorlopig ontwerp naar voren kwamen hebben we verwerkt, maar
het oorspronkelijk ontwerp is niet wezenlijk veranderd.
Verplaatsen bushalte
De meest ingrijpende aanpassing is het verplaatsen van de bushalte van nabij
Hastelweg 48 naar nabij Hastelweg 54-64. Om dat mogelijk te maken moet het
college van B&W een officieel verkeersbesluit nemen. De verwachting is dat dat
besluit in mei 2019 gepubliceerd wordt.
Veel groener
Door de klimaatverandering wordt groen in de stad steeds belangrijker. Ook de
bewonerswerkgroep wilde graag meer groen in de straat. In het definitief ontwerp is
1.100 m2 meer groen opgenomen en gaat het aantal bomen van 22 naar 49. De
bewonerswerkgroep gaat daarnaast inventariseren wie straks een geveltuintje wil.
Doet u ook mee? Dat maakt de straat nog groener.
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Regenwater apart opvangen
We willen tegenwoordig graag het regenwater ter plekke opvangen en voorkomen dat
het in het riool terechtkomt. De herinrichting biedt de gelegenheid om dat ook in uw
straat te realiseren. We leggen tijdens de herinrichting een apart regenwaterriool en
een waterbergingssysteem aan. Bewoners met een voortuin vragen we t.z.t. per brief
om toestemming voor het afkoppelen van hun regenwater.
Betaald parkeren
Inmiddels is ook geïnventariseerd of er behoefte is aan betaald parkeren. De uitkomst
is dat een deel van de Strijpsestraat en het aansluitende deel van de Willemstraat
betaald parkeren krijgen. Dat heeft verder geen invloed op het definitieve ontwerp van
de herinrichting Hastelweg/Strijpsestraat.
Planning uitvoering
Eind 2019 willen we starten de werkzaamheden. Uiteraard informeer ik u daar tegen
die tijd nog over.
Vragen of opmerkingen?
Op eindhoven.nl/hastelweg vindt u meer informatie. Heeft u vragen of opmerkingen
over dit project? Aarzel dan niet om contact met mij op te nemen via
n.scharp@eindhoven.nl of 040-238 23 17.

Met vriendelijke groet,
Nicole Scharp
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