Aan de bewoners van de Hastelweg/Strijpsestraat en
omgeving

Gemeente Eindhoven
Sector Ruimtelijke Expertise
12 november 2018

Betreft: Presentatie ontwerptekening herinrichting Hastelweg/Strijpsestraat

Beste bewoner,
Op 11 juni 2018 heb ik u geïnformeerd over de geplande herinrichting van de
Hastelweg/Strijpsestraat. De reden hiervoor is het slechte wegdek (asfalt, trottoir en
parkeerplaatsen). Het vervangen van de bestrating biedt de gelegenheid om de
totale straat opnieuw in te richten. U bent van harte welkom op 26 november 2018
voor de presentatie van het voorlopig ontwerp.
Ontwerptekening van de straat
Samen met de bewonerswerkgroep “herinrichting Hastelweg/Strijpsestraat” hebben
wij een ontwerptekening gemaakt van de straat (een voorlopig ontwerp). Enkele
belangrijke veranderingen met de huidige situatie zijn het maken van meer
groenvakken in de straat en het maken van fietsstroken.
Presentatie op maandag 26 november 2018
U bent op 26 november vanaf 19:00 uur van harte welkom in Steunpunt De
Meerpaal, Schoenerstraat 10A. Samen met de bewonerswerkgroep presenteren wij
u graag de ontwerptekening.
Wat kunt u verwachten:
•
18:45-19.00uur: Ontvangst met koffie en thee
•
19.00-19.30uur: Presentatie van het voorlopig ontwerp
•
19.30-20.30uur: Inloop: ruimte om vragen te stellen en maken opmerkingen
Informatie op eindhoven,nl
De ontwerptekening van de straat staat vanaf 21 november ook op de website van
gemeente Eindhoven. U kunt deze vinden op eindhoven.nl/hastelweg.

Postbus 90150
5600 RB Eindhoven
gemeente@eindhoven.nl
telefoon 14 040

Bent u niet bij de presentatie op 26 november, maar heeft u wel een vraag of
opmerking over de ontwerptekening? Neem dan uiterlijk 7 december contact op met
mij of geef deze door aan de bewonerswerkgroep. Mijn telefoonnummer en emailadres vindt u onderaan deze wijkinfo.
Betaalt parkeren
Op dit moment wordt ook bekeken of er in de Strijpsestraat/Hastelweg betaald
parkeren wordt ingevoerd. Goed is te weten dat een besluit hierover geen invloed
heeft op de definitieve ontwerptekening voor de Hastelweg/Strijpsestraat.
Vragen
Heeft u een vraag of opmerking, dan kunt u contact opnemen met mij via
n.scharp@eindhoven.nl of 040-238 23 17.
Met vragen kunt u ook terecht bij de werkgroep “herinrichting
Hastelweg/Strijpsestraat”. U kunt met hen contact opnemen via
hastelweg2017@hotmail.com.

Ik zie u graag op 26 november, met vriendelijke groet.
Nicole Scharp-Hendriks
Projectleider openbare ruimte

