
 

 

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

herinrichtingsplan van de Prins Bernhardstraat.  

 

 

Bijna een jaar geleden is het besluit genomen om in de Prins Bernhardstraat tijdelijk  éénrichtingsverkeer 

in te stellen. In die periode is het ontwerp van de herinrichting opgesteld en uitgewerkt. Het ontwerp is 

inmiddels vastgesteld. Het éénrichtingsverkeer is in het nieuwe ontwerp behouden.  

 

Juridisch wil dat zeggen dat er een nieuw verkeersbesluit genomen moet worden voor  

het definitief vaststellen van éénrichtingsverkeer. Dit besluit is genomen en wordt  

volgens planning 19 november a.s. gepubliceerd. Dit wil zeggen dat u dan tot en met  

31 december bezwaar kunt maken. Mocht u het niet eens zijn met dit besluit dan kunt 

u uw bezwaarschrift richten aan het college van burgemeester en wethouders van de  

gemeente Asten, Postbus 290, 5720 AG  Asten. Het bezwaarschrift moet voorzien zijn  

van uw naam en adres, de datum waarop u bezwaar maakt, een omschrijving van het  

besluit waartegen het bezwaar is gericht, de gronden van het bezwaar, en het  

bezwaarschrift moet ondertekend zijn.  
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Werkzaamheden nutsbedrijven 

 

Voorafgaand aan de herinrichtingswerkzaamheden gaan enkele nutsbedrijven een deel van hun 

leidingnet renoveren. Het betreft de waterleiding en de gasleiding. Bij de renovatie houdt men rekening 

met het nieuw ontwerp. De renovatie van deze leidingen gaat starten in de week van 25 november.  

De nutsbedrijven informeren zelf de direct aanwonenden over de consequenties met betrekking tot de 

bereikbaarheid van het eigen perceel. Ook als u tijdelijk zonder water of gas komt te zitten krijgt u van 

hen bericht.   

 

 

 

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 .  

 

 

Wanneer gaat het gebeuren? 

 

Op dit moment wordt het werk verder gedetailleerd uitgewerkt. De intentie is 

om eind dit jaar de aanbestedingsfase te starten. Hierin benaderen we 

aannemers om een offerte te doen voor dit werk. Als we een aannemer 

hebben gevonden kan deze het werk voorbereiden. We willen na de 

winterperiode met de uitvoering starten. Alvorens de schop in de grond gaat 

vindt er nog een informatieavond met omwonenden plaats waarin u op de 

hoogte wordt gebracht over de planning en werkwijze van de aannemer. 
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