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Prins Bernhardstraat
Cebtru
Met deze nieuwsbrief informeren wij u over de stand van zaken met betrekking tot het
herinrichtingsplan van de Prins Bernhardstraat.
De werkzaamheden
Inmiddels is aannemer van Horssen 3½ week bezig met de herinrichtingswerkzaamheden in de Prins
Bernhardstraat. De werkzaamheden lopen voorspoedig. De bestrating voor La Patat tot aan Dinertijd ligt
er inmiddels voor een groot deel in. Bij het deel voor Dinertijd is al goed inzichtelijk hoe het straatprofiel
bij het eenrichtingsgedeelte er uit komt te zien.

Aannemer Swinkels is in opdracht van ’t Oude Vat bezig met de voorbereidingen om de bouw aldaar te
kunnen starten. Men heeft een klein weekje vertraging opgelopen. Dat betekend dat Van Horssen na
Pasen aan de gang gaat met fase 4 van het werk. Dit betreft de parkeerplaatsen aan de zijkant bij
Dinertijd. Zodra Swinkels zover is dat Van Horssen weer in de Prins Bernhardstraat verder kan, zal hij hier
starten. Naar verwachting halen we de kleine vertraging die dit teweeg brengt later wel weer in.
De nutsbedrijven zijn nog op diverse plaatsen met werkzaamheden bezig. Het betreft hier het verwijderen
van oude kabels en leidingen waar eerder dit jaar nieuwe kabels en leidingen zijn gelegd. Daarnaast
moeten enkele nutsbedrijven nog kabels leggen naar de nieuwbouw bij ‘t Oude Vat. Dit moet
vooruitlopend op de herinrichting van de straat plaatsvinden. Vanochtend heeft brabantwater nog een
lekkage gehad in de waterleiding ter hoogte van de Logtenstraat. Men is meteen gaan herstellen. De
calamiteit zorgt er voor dat de toegang vanaf de Logtenstraat op dit moment wat stagneert.
Huisvuilinzameling
We merken dat de huisvuilinzameling niet altijd vlot verloopt. Dit heeft er natuurlijk mee te maken
dat er op diverse plaatsen wordt gewerkt in de straat. We hebben contact gehad met de
huisvuilophaaldienst en met hen afspraken hierover gemaakt. Komende vrijdag wordt er weer afval in
de straat opgehaald. Ter info is op bladzijde 2 van deze nieuwsbrief de mailing van enkele weken
geleden opnieuw toegevoegd. Als iedereen hier zoveel mogelijk rekening mee houdt dan moet het
beter verlopen.
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.

Beste mensen,
Het zijn gekke tijden op dit moment. Gelukkig mogen de werkzaamheden buiten nog
doorgaan. Complimenten voor hen die buiten bezig zijn.
Waar ik even over wil mailen is het volgende. Blijkbaar heeft de huisvuilophaaldienst 2 weken
geleden wat problemen gehad met het ophalen van het afval en de toegankelijkheid van de
Prins Bernhardstraat. Er stonden auto’s hinderlijk geparkeerd en men kon er niet goed bij. Ik
heb contact gehad met de huisvuilophaaldienst om er voorkomen dat we dit morgen weer
hebben. Onderstaand ons voorstel:
Onderstaande heeft betrekking op het gedeelte tussen de Logtenstraat en DinerTijd:
- We verzoeken iedereen, zowel bewoners als ook aannemers die in de straat aan het
werk zijn, de auto’s goed en netjes te parkeren zodat een vuilniswagen er door kan.
- Als men als bewoner de mogelijkheid heeft om de containers en het plastic helemaal
voor aan de weg neer te zetten (bij de Logtenstraat) dan helpt u daar de huisvuildienst
mee. Houd svp ook rekening met de doorgang voor voetgangers.
- De huisvuilophaaldienst haalt hier het afval op en men kijkt wat er nog in de straat
staat. Kan men er door, dan is er geen probleem. Is de doorgang te smal dan haalt
men het afval bij u op, containers worden bij de Logtenstraat teruggezet.
Voor het deel waar we nu aan het werk zijn:
- Als u zelf de containers aan het begin van het werkvak voorbij La Patat kunt plaatsen
dan kan de huisvuilophaaldienst het hier ophalen. Als dit u niet lukt omdat u slecht ter
been bent dan kunt u de containers voor aan de weg zetten. De aannemer zal de
containers dan naar het begin van het werkvak brengen.
Voor het gedeelte vanaf ons werkvak tot aan de Lienderweg:
- Hier is over het algemeen ruimte genoeg, maar ook hier, probeer netjes te parkeren
zodat niet alles wordt dichtgezet. Dan kan iedereen die er door moet er langs.
Wij rekenen op uw medewerking en danken u voor uw begrip.

