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Aanleiding 

De Logtenstraat wordt in zijn geheel vernieuwd. De aanleiding hiervoor is het slechte wegdek, het 

slechte riool en de wateroverlast bij hevige regenval.  

 

Definitief ontwerp 

Op de website van de gemeente Asten vindt u het definitieve plan voor de Logtenstraat. Op 5 februari 

2020 is het voorlopige ontwerp gepresenteerd aan de bewoners en andere geïnteresseerden. Naar 

aanleiding van de gemaakte opmerkingen is het ontwerp slechts minimaal gewijzigd. De antwoorden 

op de gestelde vragen zijn reeds eerder doorgestuurd.  

De belangrijkste en / of meest ingrijpende zaken zijn:    

- Blauwe zone. De blauwe zone stond in het voorlopige ontwerp niet goed aangegeven. Deze zone 

blijft gelijk met de huidige (bestaande) situatie. Dit met uitzondering van de blauwe zone aan 

de zijde van Logtenstraat 12 en het park, deze vervalt; 

- Verhoogde parkeerplaatsen bij terrassen: De wens is de parkeerplaatsen bij de horeca verhoogd 

uit te voeren. Dit is nu meegenomen. Goed is wel te weten dat hierover nog een definitief 

overleg moet plaatsvinden met o.a. de aangrenzende horeca-ondernemers. Vanwege de corona-

crises is dit overleg uitgesteld, maar zal op korte termijn plaatsvinden;  

- Verlichting en bebordingsplan: beide zaken worden op een later tijdstip definitief uitgewerkt. 

 

Hogere kosten uitvoering dan verwacht 

Nu wij verder in het traject zijn blijken er extra (onvoorzienbare) kosten te zijn. De oorzaak van de 

hogeren kosten komen hoofdzakelijk door de aanwezige bodemvervuiling en de maatregelen in relatie 

tot de wateropgave. Op de plekken waar gegraven wordt, wordt de aanwezige bodemvervuiling 

verwijdert. Voor wat betreft de wateropgave gaat deze binnen dit plan voldoen aan de laatste 

richtlijnen van de gemeente Asten. Maar ook door een algemene prijsstijging, kosten voor de extra 

verkeersmaatregelen, groen en verlichting zijn de kosten hoger.  

Dit betekent dat aan de gemeenteraad extra geld moet worden gevraagd om de plannen te kunnen 

uitvoeren. Naar verwachting zal dit eind juni met de gemeenteraad worden besproken. Pas als de raad 

het gevraagde budget vrijgeeft, kunnen de plannen definitief worden uitgewerkt en aanbesteed.  

 

Planning  

Zoals eerder aangegeven staat de uitvoering gepland in het 3e kwartaal van 2020. Of deze planning 

wordt gehaald is mede afhankelijk van het besluit van de gemeenteraad. Wij informeren u ruim van 

tevoren als wij gaan starten met de werkzaamheden.  

 

Vragen 

Hebt u vragen of opmerkingen over de plannen, twijfel dan niet om contact op te nemen met 

projectleider Nicole Scharp via n.scharp@asten.nl of (0493) 671 212 
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