
Eersel,

Hoofdstraat en Torenstraat te Hoogeloon

Uitvoering Klimaatmaatregelen Hoogeloon fase 2

Beste bewoner(s),

Met vriendelijke groet,

J. van Uijthoven & Zn. B.V.

Contact

Uitvoerder JvU: Hans Mollen 06-51129734

Projectleider JvU: Reinoud van der Pluijm 06-53937360

Omgevingsmanager JvU: Geu Luyten 06-53420875

Toezichthouder gemeente Bladel: Danny Peemen 06-83798638

Projectleider gemeente Bladel: Leo Vennix +31994970539

Meerheide 242

5521 DW Eersel

tel : 0497-360515

http://www.jvu-bestratingen.nl

J. van Uijthoven & Zn. B.V.

Uiteraard streven wij ernaar eventuele overlast voor u tot een minimum te beperken. Mocht u desondanks toch 

vragen / klachten / onoverkomelijke overlast hebben neem dan contact op met onze uitvoerder (zie onderstaand 

de contactgegevens).

woensdag 23 februari 2022

Aan de inwoners van: 

Betreft:

In opdracht van gemeente Bladel gaan wij, J. van Uijthoven & Zn. B.V. (hierna JvU), gedurende 2022 de riolering 

en straatwerk vernieuwen in Ten Eiken, Hoofdstraat & Torenstraat. De gemeente heeft u hier recent over 

geïnformeerd.

Op de achterzijde van deze brief treft u een weergave aan van de fasering met bijbehorende planning van de 

werkzaamheden t.b.v. de 'Uitvoering Klimaatmaatregelen Hoogeloon fase 2'. 

Binnenkort kunt u een brief van Vermeer Expertise verwachten waarin u wordt uitgenodigd mee te werken aan een 

bouwkundige opname. Vermeer Expertise voert deze opname uit in opdracht van ons en de opname is bedoeld 

om de huidige staat van de huizen vast te leggen. Dit ten behoeve een vlotte afhandeling bij eventuele schade. We 

rekenen op uw medewerking.

Voordat we starten in de omgeving van uw woning ontvangt u van ons opnieuw een brief waarin we u uit zullen 

nodigen voor een inloopmoment om de aanstaande werkzaamheden mondeling toe te lichten. Mocht u in de 

tussentijd al vragen hebben neem dan gerust contact op met onderstaand uitvoeringsteam.

Vanaf medio maart bent u tevens welkom in onze directiekeet naast de kerk (bij de parkeerplaatsen aan de 

Torenstraat). We houden hier elke donderdag om 14.00 uur inloopspreekuur. Tevens is het mogelijk ons 

uitvoeringsteam op het werk aan te spreken of telefonisch contact op te nemen.




