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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.  

 

De gemeenteraad is akkoord met het ontwerp voor de Logtenstraat 

In nieuwsbrief 3 bent u reeds geïnformeerd over het definitieve ontwerp en de onverwacht hoge kosten 

voor de uitvoering. Op 30 juni jl. heeft de raad ingestemd met het definitieve ontwerp en de extra 

kosten die hiermee gepaard gaan. Naar aanleiding van dit besluit werken wij nu de plannen verder uit 

en gaan we op zoek naar een aannemer.   

 

Planning en fasering.  

Als alles volgens planning verloopt is eind november de aannemer die het werk gaat maken bekend. 

Zoals nu bekend starten we in januari of februari 2021 met de werkzaamheden. Voor de 

bouwvakvakantie (augustus 2021) is het werk dan afgerond. De gehele straat zal fasegewijs worden 

aangepakt. Dit doen we in 4 of 5 fases. Hierbij starten we aan de zijde van de Prins Bernhardstraat. De 

laatste fase is de zijde van de Tuinstraat.   

Eerder hebben we aangegeven het 3e kwartaal 2020 te willen starten met de werkzaamheden. Dit 

wordt iets later. Dit omdat we op basis van de huidige planning niet eerder kunnen starten dan 1 

december 2020 en daarna in de kerstvakantie het werk stil ligt.  

Over exact hoe lang de werkzaamheden duren, de fasering,  hoe uw huis bereikbaar is tijdens de 

werkzaamheden en ook andere vragen wordt u voorafgaande aan de werkzaamheden geïnformeerd.  

 

Afkoppelen woningen regenwater 

In de eerste nieuwsbrief hebben we aangegeven dat we het fijn zouden vinden als de daken van de 

woningen worden aangesloten op het regenwaterriool. Om dit te kunnen doen moeten we op uw 

terrein werkzaamheden uitvoeren. Dit doen we niet zonder uw toestemming. Voor de start van de 

werkzaamheden ontvangt u hier meer informatie over.   

 

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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