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EINDHËVEN
Retouradres Den Ouden Aannemingsbedrijf,
Postbus 12, 5480 AA Schi.indel

Aan de bewoner(s) van de Grote Berg

Ondenruerp: Aanbrengen bovenste laag
en vrijdag í oktober

Beste bewoner/ondernemer,

Den Ouden Aannemingsbedrijf : t. : . :
Behandeld door B. van den Brink
Telefoon 06-2036í314 : .

Ons kenmerk:2í0073009
Datum: 3049-2021

asfalt Grote Berg op donderdag 30 september

Graag informeren wij u namens Den Ouden Aannemingsbedrijf B.V. over de voortgang van de werkzaamheden aan
de Grote Berg, welke wij in opdracht van de gemeente Eindhoven uitvoeren. Op dit moment zijn we zover gevorderd
met de werkzaamheden dat de bovenste laag asfalt in een groot gedeelte van de Grote Berg aangebracht kan
worden.

ln deze brief leest u over de werkzaamheden in de buurt van uw pand en/of woning die aanstaande donderdag 30
september en vrijdag í oktober plaats zullen vinden.

Werkzaamheden

Aanstaande donderdag 30 september brengen wij de bovenste laag van het asfalt aan op de Grote Berg. Voor de
kwaliteit van het asfalt is het belangrijk dat er geen naden in de bovenste laag van het asfalt zitten. Om dit te
voorkomen brengen wij deze bovenste laag op groot deel van de Grote Berg in één keer aan. Op vrijdag 1 oktober
zagen wij gaten in het asfalt om ruimte te maken voor de putdeksels. De putdeksels stellen wij vervolgens af op
gelijke hoogte als de bovenste laag van het asfalt. Vervolgens brengen wij op vrijdag 1 oktober de wegmarkering
aan.

Planning en bereikbaarheid

Aanstaande donderdag 30 september en vrijdag I oktober brengen wij de bovenste laag asfalt (deklaag), en
belijning aan op de Grote Berg. De weg zal ter hoogte van huisnummers Grote Berg 1 tot en met 62 en I tot en met
55 van donderdaq 06,Q0 uurlat ttriidao 01 oktsber 17:09 r.rulaÍqe.s]qten -worden voor alle verkeer, behalve
voetgangers. Het werkgebied hebben wij weergegeven op de achterzijde van deze brief.

De rijbaan wordt door ons afgezet. Het is tijdens deze periode niet mogelijk uw auto te parkeren in het werkvak. Ook
inritten en toegangswegen naar aangelegen parkeerplaatsen ztln vanaf donderdag 30 september '06:00 uur tot en
met vrijdag 1 oktober 17:00 uur niet bereikbaar. Wij begrijpen dat dit ongemak oplevert en doen er alles aan om de
Grote Berg zo snel mogelijk weer open te stellen voor alle verkeer.

De woningen en winkels aan ons werkvak zijn tijdens de werkzaamheden wel altijd te voet bereikbaar via bestaande
trottoirs of looppaden. Verkeer op de Keizersgracht I Wal zal met verkeersregelaars langs de Grote Berg worden
geleid.

Wat kunt u doen?

Om eventueel ongemak te beperken vragen wij u om:

De avond van woensdag 29 september 2021 na 22:00uur geen auto('s) te parkeren voor de woningen en bedrijven
van Grote Berg 1 tot en met 62 en 9 tot en met 55. Wanneer uw auto op één van de aangelegen parkeerplaatsen op
particuliere parkeerterreinen staat, veaoeken wij u deze tijdelijk elders te parkeren. Wanneer uw auto op donderdag
30 september om 06:00 uur nog geparkeerd staat op één van de parkeerplaatsen langs de Grote Berg, dient u er
rekening mee te houden dat u deze pas vrijdag na 17.00uur weer kunt gebruiken.

Overlast

ln de Grote Berg, Deken van Somerenstraat en Willem de Zwijgerstraat kunt u uw afual (restafual, GFT-afual en oud
papier) buiten ons werkvak op de reguliere inzamelplaatsen aanbieden. Wanneer uw normale inzamelplaats in ons
werkvak aan de Grote Berg is, verzoeken wij u om uw afual naar één van de andere inzamellocaties te brengen. De
ondergrondse containers buiten ons werkvak blijven in gebruik.
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Heeft u vragen of wil u meer informatie over de uitvoering van het werk? Neem dan contact op met
omgevingsmanager Bastiaan van den Brink op telefoonnummer +316 20361314 of e-mail:
b.vanelenbrink@delqud€nffaep.aan1 of met Frank Volleberg, gemeentelijk uitvoeringscoördinator, bereikbaar op
te tefoo n n u m mer + 3 1 40 23860 1 7 of e-ma i I : Í=yqlLe_bgls@elndXlycufl

Tijdens de uitvoering kunt u ook contact opnemen met de assistent uitvoerder van het werk, Rick Arts bereikbaar op
telefoonnummer +316 226409 30 of e-mail i"-A_(s.@dqnoudelgqep.qqm. Meer informatie over het project kunt u
lezen op www.qi n d h ove L n Llg tojqbeq.

Met vriendelijke groet,

Bastiaan van den Brink
Omgevingsmanager Den Ouden Aannemingsbedrijf
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