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Aan  de   bewoner(s)  van  de  Grote  Berg  2  t/m   20  en
Omgeving

Den Ouden Aannem ingsbedrijf
Behandeld door 8. van den  BrLnk
Telefoon 06-20361314
0ns kenmerk:  210071005

Da.um:  11-05-2021

0nderwerp: Start werkzaamheden fase 1  herinrichting Grote Berg

Beste bewo ner/ondernemer,

Graag informeren wj u namens Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V. over de start van de werkzaamheden aan
de Grote Berg, die Wj in opdracht van de gemeente Eindhoven uítvoeren. U heeft vooruitlopend op deze brief
een wijkinfo ontvangen waarin het proiect aangekondigd  is.  ln deze  brief leest u  over de werkzaamheden  in
de buurt van uw pand en/of woning.

Wat gaan wij doon?

Het vuilwaterTiool  in de Grote Berg tussen de Keizersgracht en  Deken van Somerenstraat is aan vervanging
toe. Naast het vemieuwen van dit vuilwaterriool vergroten wij de afvoercapaciteit van het bestaande riooLstelsel
dcloor er een  nieuw regenwaterriool  bü te leggen.  Dit geeft tevens de  mogelijkheid  om  de Grote  Berg opnieuw
in te  richten.  Deze inrichting slui( zo veel  als  mogelijk aan op de  heringerichte Vestdük en de andere  nog  her
in   terichten    straten    in    de    binnenstad.    Ook   verbeteren   we   de   verkeersveHúheid,    leefbaarheid    en
klimaatbestend©heid  (minder verharding,  meer  groen  en  biodiversiteit).  Hierdoor  wordt  de  Grote  Berg  een
veiligere en vriendelijkere straat, waar het plezierig wonen, werken en winkelen is.

Planning werkzaamheden fase 1 : vanaf 17 mei

Op maandag 17 mei a.s. starten wij met fase lA van de werkzaamheden op de Grote Berg.  Het gaat om de
Grote  Berg  vanaf de  Keizersgracht-Wal  tot  en  met de  Paradijslaan.  Begin juni  start fase  18,  het  kruispunt
Grote Berg-Bergstraat. Op maandag 10 mei starten wij al met voorbereidende werkzaamheden in de trottoirs
waarbij de rijbaan tot 17 mei toegankelük blijft.  De werkzaamheden in fase 1 A en  18 duren tot medio juni.  De
rijbaan in fase 1 wordt medio september nog één dag afgesloten om de asfaltdeklaag aan te brengen. Hierover
informeren Wj  u tijdú.

Bereikbaarheid

Van maandag 17 mei tot eind november is de Grot® Bera voor doorgaand verkeer afgesloten. Verkeer wordt
met omLek]ingsborden omgeleid. Op de bijgevoegde overzichtstekening staat de omleiding aangegeven met
zwïwaitipijlen.

Het werkgebied  wordt  met  bouwhekken  afgezet.  De  woningen  en  Wnkels  aan  dit  werkvak  zijn  tijdens  de
werkzaamheden    altijd    bereikbaar    via    bestaande    troftoirs    en/of    loopschoften,    behalve    tijdens    de
werkzaamheden  in  het trottoir, waarbij Wj direct voor de deur werken.  Dit zal telkens van  korte dui" zün en
aan het einde van iedere werkdag zijn voordeuren weer bereikbaar.

De Paradiislaan is van 17 iTiei tot medio juni niet bereikbaar via de Grote Berg. Vanaf de Keizersgracht ríjdt
u  langs  het  Stadhuisplein  naar  de  Jan  Smitzlaan.  Vanaf  de  Jan  Smitzlaan  rijdt  u  vb  de  Elzentlaan  de
Paradijslaan   in.   Komt   u   vanaf   de   Edenstraat,   dan   rijdt   u   via   het   Frederik   van   Eedenplein.   Deze
omleidingsroutes zijn op de bijgevoegde overzichtstekening aangegeven met de blauwe pijlen.

De  Berastraat is van  begin juni  tot medio juni  niet  bereikbaar via de Grote  Berg.  Om op de  Bergstraat te
komen rijdt u vanaf de Willemstraat de Kleine Berg in.  Het éénrichtingsverkeer in de Bergstraat wordt tijdens
de   werkzaamheden    tijdelijk    opgeheven.    ln    de    Bergstraat    wordt    een    passeerplaats    ingericht    om
tegemoetkomend verkeer te (laten) passeren. Deze omleidingsroute Ls op de bijgevoegde overzichtstekening
aangegeven met de rode pijlen.



Parkeren

Het parkeenerrein aan de Bergstraat, aangegeven op de bijgevoegde overzichtstekening als P1,  blijft tijdens
de  werkzaamheden  bereikbaar  via  de  Bergstraat.   Het  parkeerterrein  op  de  hoek  van  de  Grote  Berg  -
Paradijslaan,  aangegeven  op  de  bijgevoegde  overzichtstekening  als  P2,  blijft  tijdens  de  werkzaamheden
bereikbaar via de Grote Berg. Parkeervakken aan ons werkvak worden tijdelijk opgeheven.

Afvalinzameling

De vuilophaaldienst CURE kan tijdens fase  1  niet tot bij de woningen en ondergrondse containers  komen om
het  afval  op  te  halen.   De  ondergrondse  container  aan  de  Bergstraat  is  tijdens  fase  18  (tot  medio  juni)
afgesloten. Wij verzoeken u om uw huisvuil bij een andere container aan te bieden. Alle overige ondergrondse
containers blijven in gebruik.

Overlast

Tíjdens onze werkzaamheden kunt u overlast ondervinden. Wij doen er zoveel mogelijk aan om deze overlast
tot een  minimum te  beperken.  Onze werktijden  liggen  tussen  7:00 en  17:00  uur.  Deze tíjd  hebben wij  hard
nodig om  het werk voor u op tíjd af te ronden.  De medewerkers zijn al  iets eerder op het werk aanwezig om
op tíjd te starten.

Meer informatie
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`'-.    Herinrichting Grote Berg
Den  Ouden  Aannemingsbedrijf
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a_J'     Om   u   op   de   hoogte   te   houden   van   actuele   ontwikkelingen

gebruiken   wij    de    BouwApp.    U    kunt   de    BouwApp   op   uw
smartphone installeren. Dit doet u als volgt:  u opent Google Play
/  de  Appstore  en  zoekt  naar  de  BouwApp.   Nadat  u  de  app
geïnstalleerd  hebt,  opent  u  deze  en  vervolgens  klikt  u  in  het

rTT,t      i     tabblad  `ontdek'  op  de  zoekfunctie  waar  u  `Herinrichting  Grote
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zoals aangegeven op de afbeelding hiernaast. Wanneer wij in de
toekomst een  update  plaatsen,  ontvangt u  hiervan  desgewenst
een  push-melding op uw telefoon.

lndien  u   nog  vragen  heeft  of  meer  informatie  wift,   neem  u  contact  op  met  de  omgevingsmanager  van
aaannemingsbedrijf     Den     Ouden,      Bastiaan     van     den     Brink     op     06     20361314     of     e-mailadres:
b.vandenbrink®denoudenaroeD.com. Of rnet Frank Volleberg, gemeentelijk uitvoeringscoördinator, bereikbaar op
telnr.  06 22485903 of e-mailadres: f.vollebera@eindhoven.nl

Tijdens de uitvoering kunt u ook contact opnemen met de uwoerder van het werk, Ger van den lng, bereikbaar
oï tel. 06 57485504 of e-mailadres: o.vandenina®denoudenaroeD.com. Meer informatie over het project kunt
u lezen op www.eindhoven.nvarotebera

Met vriendelüke groet,

Bastiaan van den Brink
Omgevingsmanager Den Ouden Aannemingsbedrijf
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Grote Beíg afgesloten voor doorgaand verkeer
vanaf   17   mei   tot   eind   november  2021    ten

behoeve van de herinrichtingswerkzaamheden.

:   Omleidingsroute Grote Berg

:   Omleiding Paradijslaan

:   Omleiding Bergstraat


