


1) Doel van de avond

2) Korte terugblik

3) Toelichting door de aannemer

4) Vragen en opmerkingen



Informeren over de planning en uitvoeringswijze 
van het werk. 

Niet 

wel of geen parkeervak/boom/etc.

Maar 

Waar begint de aannemer

Kan ik aan huis komen

Hoe lang gaat het duren

............

Doel van de avond
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Plangebied:



Wat gaan we doen:

- Parkeerstrook aan even zijde van de weg

- Rode fietsstroken

- Smalle rijbaan, smalle trottoirs

- Obstakel nabij Hoogstraat vervalt

- Ter plaatse van inritten komt afwijkende bestrating.

- Ruimte voor bomen 

- Nieuwe lichtmasten

Terugblik





Voorbereidend werk in 2017

En nu gaan we daadwerkelijk van start



- Ja, u zult overlast ervaren van het werk. 

- Ja, u kunt enig moment niet aan huis komen met de 
auto.

- Ja, we pogen de overlast te beperken.



Aangegeven dat we nog bij u terugkomen zodra de 
aannemer bekend is en deze iets kan toelichten over 
de fasering en werkwijze.
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HERINRICHTING WOLFSBERG

Werkzaamheden:

- Opbreken verhardingen
- Grondwerken
- Vervangen kolkaansluitingen
- Aanbrengen funderingslaag
- Aanbrengen elementenverhardingen
- Aanbrengen asfaltverharding
- Planten bomen



FASERING WERKZAAMHEDEN

Fase 1 Zagerhof - Tankstation

- Uitvoeringsduur 2 weken

- Aanbrengen asfalt onderlagen na 4 
weken in combinatie met fase 2

- 2 weken afgesloten voor verkeer en 
tijdens aanbrengen asfalt

- Te allen tijde te voet bereikbaar

- Verzamelen huisvuilcontainers en 
oud papier aannemer

- Bij calamiteiten is de straat voor
hulpdiensten te allen tijde
bereikbaar

- Tijdens fase 2 is de Zagershof
bereikbaar via puinbaan fase 1



FASERING WERKZAAMHEDEN

Fase 2 Zagershof – huisnummer 74

- Uitvoeringsduur 3 weken

- 3 weken afgesloten voor verkeer en 
tijdens aanbrengen asfalt

- Te allen tijde te voet bereikbaar

- Verzamelen huisvuilcontainers en 
oud papier aannemer

- Bij calamiteiten is de straat voor
hulpdiensten te allen tijde
bereikbaar



FASERING WERKZAAMHEDEN

Fase 3 Tankstation – Hoogstraat

- Uitvoeringsduur 5 weken

- 5 weken afgesloten voor verkeer 
en tijdens aanbrengen asfalt

- Te allen tijde te voet bereikbaar

- Verzamelen huisvuilcontainers en 
oud papier aannemer

- Bij calamiteiten is de straat voor
hulpdiensten te allen tijde
bereikbaar



FASERING WERKZAAMHEDEN

Fase 4 Hoogstraat - rotonde

- Uitvoeringsduur 4 weken

- 4 weken afgesloten voor verkeer

- Tijdens aanbrengen asfalt 
deklaag in fase 1 t/m 4 is het 
werkvak 2 dgn afgesloten voor 
verkeer

- Te allen tijde te voet bereikbaar

- Verzamelen huisvuilcontainers en 
oud papier aannemer

- Bij calamiteiten is de straat voor
hulpdiensten te allen tijde
bereikbaar



FASERING WERKZAAMHEDEN

Volgens de planning is de rijbaan per fase op de volgende 
momenten afgesloten:

• Fase 1, van Zagershof tot Tankstation, 12 maart t/m 20 maart.

• Fase 2, van Zagershof tot Emmastraat 74, 20 maart t/m 6 april.

• Fase 3, van Tankstation tot Hoogstraat, 9 april t/m 7 mei.

• Fase 4, van Hoogstraat tot de rotonde Hemelberg, 7 mei t/m 1 
juni.

Bovenstaande betreft een planning. De voortgang van de 
werkzaamheden is mede afhankelijk van het weer. Het kan zijn dat 
de planning bijgesteld moet worden. Voordat een volgende fase in 
gaat worden de aanwonende hierover in kennis gesteld.



COMMUNICATIE

- Bewonersbrief (voor elke fase voor direct 
aanwonende)

- Nieuwsbrief gemeente Asten

- Emailadres info@horssenwegenbouw.nl

- Afspraak uitvoerder / Toezichthouder 
(contactgegevens staan in de bewonersbrief)

mailto:info@horssenwegenbouw.nl
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Tot slot

vragen met betrekking tot planning/uitvoering

Aannemer

Overige vragen of bij problemen

bel gerust de Gemeente (tel. 671212).

Dank voor uw aandacht


