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De Logtenstraat wordt in zijn geheel vernieuwd. De aanleiding hiervoor is het slechte wegdek, het
slechte riool en de wateroverlast bij hevige regenval. De plannen voor de Logtenstraat zijn klaar en we
zijn ons nu aan het voorbereiden voor de uitvoering.
We zijn op zoek naar een aannemer
Op dit moment zijn we op zoek naar een aannemer. Als alles volgens planning verloopt weten we begin
december welke aannemer het werk gaat maken. Zoals nu bekend starten we in januari of februari
2021 met de werkzaamheden. Voor de bouwvakvakantie (augustus 2021) is het werk dan afgerond.
Voordat de aannemer aan de slag gaat worden echter al een aantal zaken uitgevoerd. Hieronder meer
hierover.
De bomen in de straat worden binnenkort gekapt
Om de herinrichting mogelijk te maken moeten 17 bomen worden gekapt. Deze worden bij de
herinrichting vervangen door een 18-tal nieuwe bomen. De bestaande bomen worden volgende week
gekapt. Dit is in de week van 2 november.
Verleggen van enkele kabels en leidingen
Voor het aanpassen van de weg en het leggen van het riool is het noodzakelijk enkele kabels en
leidingen te verleggen. Daarnaast wil Brabant Water hun waterleiding vervangen. Dit verleggen
gebeurd door de verschillende nuts-bedrijven zelf. De planning is dat zij dit 1 januari 2021 hebben
afgerond.
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. Aan u is de keuze of u hier medewerking aan verleent. Dit doen we
dan ook niet zonder uw toestemming. In november ontvangen alle bewoners van de Logtenstraat hier
een brief over. Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben komen we hiervoor graag bij u
langs.
Verkeersbesluit
De Logtenstraat wordt een 30 kilometer weg. Daarnaast worden er fietsstroken aangelegd en leggen
we een extra zebrapad aan. Voor deze en ook enkel andere zaken is een verkeersbesluit nodig. Dit
verkeersbesluit zal in november worden genomen. Het besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant
en een verwijzing naar deze publicatie wordt dan ook geplaatst in het Peelbelang.
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

