


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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2) Korte terugblik

3) Toelichting door de aannemer

4) Vragen en opmerkingen



Plangebied:



Wat gaan we doen:

• Asfaltverharding is slecht en moet worden 
vervangen

• Parkeerstroken en trottoirs vernieuwen

• Plantsoenen renoveren

• Riool is van goede kwaliteit

• Bomen behouden

Terugblik



Wat hebben we al gedaan:

• Wijkwandeling juni

• Nieuwsbrief

• Schetsontwerp met toelichting

• Parkeeronderzoek

• Informatiebijeenkomst

• Vaststellen inrichtingsplan door commissie

• Uitwerken

Terugblik



Nu kunnen we daadwerkelijk van start gaan



- 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 voor een 
toelichting over de fasering en werkwijze.
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Werkzaamheden:

- Opbreken verhardingen
- Grondwerken
- Vervangen kolkaansluitingen
- Aanbrengen funderingslaag
- Aanbrengen elementenverhardingen
- Planten bomen
- Vervangen openbare verlichting

Reconstructie Palmstraat e.o.



Fasering werkzaamheden



- Fase 1 t/m 4 in 2018
- Fase 5 t/m 6 in 2019
- Werkzaamheden worden afgerond in maart 2019 

afhankelijk van de weersomstandigheden
- Uitvoeringsduur circa 4 weken per fase waarbij 

het wegvak afgesloten is voor verkeer
- Woningen te allen tijde te voet bereikbaar
- Verzamelen huisvuilcontainers door de aannemer
- Huisvuilcontainers graag voorzien van 

huisnummer 
- Bij calamiteiten is de straat voor hulpdiensten te

allen tijde bereikbaar

Fasering werkzaamheden



Planning



Fasering frezen deklaag asfalt
- Frezen deklagen in 2 fases 1 dag per fase
- Fase 1 10 september 2018, fase 2 nader te bepalen
- Werkvak geheel vrijhouden



Tijdelijke parkeerplaatsen Lotusstraat



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


Tot slot

Pakketdiensten/internetbestellingen

vragen met betrekking tot planning/uitvoering

Aannemer

Overige vragen of bij problemen

bel gerust de Gemeente (tel. 671212).

Dank voor uw aandacht


