
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De asfaltverharding in een gedeelte van de Emmastraat en Wolfsberg is aan vervanging 

toe. Het betreft het gedeelte tussen Emmastraat 76 en de rotonde Wolfsberg – Hemel-

berg. De aanbesteding van het werk heeft plaatsgevonden. Binnenkort kunnen we 

daadwerkelijk starten met de werkzaamheden. Via deze nieuwsbrief informeren wij u 

over de laatste stand van zaken. 

Planning en voortgang 

Aannemer van Horssen wegenbouw uit Asten heeft het werk opgedragen gekregen. Van Horssen start in de 

tweede helft van maart met de uitvoering van het project. In de eerste helft van maart vindt er een 

informatiebijeenkomst plaats die zich specifiek richt op de uitvoering en fasering van het werk. U ontvangt 

hier een uitnodiging voor. 

 

 

 

 

 

Boomkeuze. 

Eind vorig jaar hebben we gevraagd of u een voorkeur heeft voor een boomsoort die we willen planten. 

Velen van u hebben gereageerd. De meeste bewoners gaven de voorkeur aan de Magnolia.  

 

Groenadoptie 

Het groen in de boomvakken komt voor adoptie in aanmerking. Dit wil zeggen dat wij als gemeente de 

vakken in eerste instantie niet aanplanten maar de bewoners de gelegenheid willen geven hier zelf wat 

planten neer te zetten en te onderhouden. Als u dat als bewoners zelf doet dan kunt u zelf een keuze 

maken uit het soort beplanting en kunt u het groen beter onderhouden. Mocht u belangstelling hebben om 

een groenvak bij u in de straat te adopteren dan kunt u zich aanmelden via r.mertens@asten.nl. Als we 

geen adoptienemer kunnen vinden voor het groenvak wordt er door de gemeente een makkelijk te 

onderhouden onderbeplanting aangebracht. 

 

Bouwkundige opname woningen 

Voorafgaand aan de werkzaamheden laat de aannemer een bouwkundige 

opname uitvoeren van de aanliggende panden. Tijdens de opname wordt 

het pand gecontroleerd op scheuren en mankementen. Het doel van dit 

onderzoek is tweeledig. Als blijkt dat een pand mankementen vertoont kan 

er tijdens de uitvoering van het werk rekening mee worden gehouden,  

mogelijk moet de werkwijze worden aan- gepast om verdere schade te 

voorkomen. Mocht er om één of andere reden toch een schade aan een  

pand ontstaan dan is helder wat de situatie was voordat met de 

werkzaamheden is begonnen. U ontvangt een kopie van de rapportage.  

 

Brabantwater. 

Op korte termijn start Brabantwater met de aanleg van een nieuw water-

leidingnet. Brabantwater communiceert zelf met de bewoners over deze 

werkzaamheden. 
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