
Eersel,

Ten Eiken te Hoogeloon + eigenaren garageboxen

Werkzaamheden Ten Eiken en gebied achter de even huisnr's (wadi/garageboxen)

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 ons uitvoeringsteam.

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. 

7 maart starten we met de werkzaamheden in het gebied gelegen tussen Ten Eiken en Bieshof - zie oranje arcering op 

achterzijde. We gaan hier nieuwe bestrating aanbrengen bij de garageboxen en het (huidige) groengebied verder 

klimaatbestendig inrichten (wadi). Het 'pleintje' voor de garageboxen en de toegangsweg hiernaartoe vanaf Bieshof wordt 

geheel vervangen. Hierdoor zullen de garageboxen moeilijk bereikbaar zijn met de auto. Wanneer u in maart veelvuldig bij uw 

garagebox moet zijn vragen we u contact op te nemen met ons uitvoeringsteam (zie onderaan deze brief de contactgegevens) 

zodat we rekening kunnen houden met uw belangen. 

Eind maart gaan we dan verder met de lichtblauwe fase -> de riolering in Ten Eiken vervangen. De rijbaan in Ten Eiken zal 

hiervoor afgesloten worden. U kunt daardoor in de periode eind maart tot eind mei niet altijd met de auto uw huis bereiken. 

Waar het kan zorgen we in deze periode dat u toch zoveel mogelijk bereikbaar bent met de auto, maar dit zal niet altijd 

kunnen. De garageboxen en de extra parkeerplaatsen aan de achterzijde zijn dan wel weer bereikbaar met de auto. 

Te voet / met de fiets aan de hand is uw woning wel altijd bereikbaar via het trottoir. Het bestaande trottoir laten we gedurende 

de rioleringswerken intact en kunt u dus gewoon gebruiken. 

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. De woningbouwstichting is op 

de hoogte en wenst dat haar woningen binnen en buiten worden opgenomen. We rekenen daarom op uw medewerking.

We willen u hierbij uitnodigen voor een inloopmiddag donderdag 3 maart van 16.00 tot 18.30 uur om de werkzaamheden 

verder mondeling toe te lichten onder het genot van een kop koffie of thee. We zullen tekeningen uitstallen op het 'pleintje' bij 

de garageboxen en hopen u hier te mogen ontmoeten. 

Wanneer dit moment voor u niet uitkomt kunt u ons altijd op een ander moment aanspreken op het werk of contact opnemen 

met onderstaande contactpersonen.




