
 

 

Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot de 

herinrichtingsplan van de Prins Bernhardstraat.  

 

 

10 maart inloopavond bij de Grutter 

De afgelopen periode hebben we samen met de werkgroep intensief gewerkt aan het herinrichtingsplan 

voor de Prins Bernhardstraat. Inmiddels is  de aannemer bekend. De firma Van Horssen Wegenbouw gaat 

het werk maken. Van Horssen staat in de startblokken om met de uitvoering van het project te beginnen.  

 

Tijdens het werk sluiten wij de straat gedeeltelijk af. Er zijn momenten dat u niet met de auto aan huis 

kunt komen. We beseffen dat dit de nodige overlast met zich meebrengt. We proberen de overlast zoveel 

mogelijk te beperken. Om te zorgen dat iedereen goed op de hoogte is organiseert de gemeente samen 

met de aannemer een inloopavond. Deze staat gepland voor dinsdag 10 maart a.s. Iedereen die nader 

geïnformeerd wil worden over de fasering en uitvoering van het project kan tussen 19.00 uur en 20.00 

uur vrijblijvend binnenlopen bij de Grutter. Ter plaatse zijn zowel mensen van de aannemer als van de 

gemeente aanwezig die u te woord kunnen staan.  
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Cebtru Prins Bernhardstraat 

Bouwkundige opname woningen 

Voorafgaand aan de werkzaamheden laat de aannemer een bouwkundige opname uitvoeren van de 

aanliggende panden. Tijdens deze opname wordt het pand gecontroleerd op scheuren en 

mankementen. Het doel van dit onderzoek is tweeledig. Als blijkt dat een pand mankementen vertoont 

kan er tijdens de uitvoering van het werk rekening mee worden gehouden. Mogelijk moet de aannemer 

de werkwijze aanpassen om verdere schade te voorkomen. Mocht er om één of andere reden toch een 

schade aan een pand ontstaan, dan is helder wat de situatie was voordat met de werkzaamheden is 

begonnen.  

 

 

 

 

 

Vragen? 

Mocht u naar aanleiding van deze nieuwsbrief vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer 

R. Mertens van de gemeente Asten via 0493-671212 of r.mertens@asten.nl.  

 

 

Groen in de straat 

Bij het opstellen van het ontwerp hebben we gekeken hoe we 

meer groen in de straat kunnen aanbrengen. Binnen het plan 

komen enkele bomen te staan. Daar waar voorgevels tegen het 

trottoir staan en het trottoir breed genoeg is willen we 

voorgeveltuintjes maken. Het idee van zo’n voorgeveltuintje is 

dat we bij de herinrichting de laatste tegel tegen de gevel niet 

aanleggen, maar deze ruimte openlaten zodat u er wat plantjes 

in kunt zetten. Het plantmateriaal stellen wij hier graag 

beschikbaar voor. U kunt dit dan zelf aanplanten en 

onderhouden. Op deze manier wordt de straat nog fraaier. De 

aanleg van een voorgeveltuintje is geheel vrijblijvend. Als u dit 

liever niet hebt dan kunt u dat laten weten en straten wij het 

strookje dicht. De bewoners van de panden waar we een 

voorgeveltuintje willen aanleggen krijgen van ons persoonlijk 

bericht.  
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