Goirle, 14 januari 2019

Herinrichting Baronielaan en aanpassing Acacialaan
Nieuwsbrief fase 3a (Baronielaan 30 t/m 27)
In opdracht van de gemeente Goirle voert Heijmans Infra werkzaamheden uit voor de herinrichting van de
Baronielaan. Met deze brief informeren wij u over de voortgang en planning van de werkzaamheden.
Planning
Vanaf de kruising met De Dieze is de Baronielaan inmiddels weer beschikbaar. Op maandag 21 januari 2019
starten wij met de werkzaamheden aan de Baronielaan tussen nr. 30 t/m 27. Om Baronielaan 2 t/m 32 bereikbaar
te houden voeren wij het werk in fases uit. Huisnummer 2 t/m 32 blijven bereikbaar via de achterzijde over de inrit
naast huisnummer 2.
In onderstaande tabel ziet u de planning van de werkzaamheden. Mogelijk vinden wijzigingen plaats als gevolg
van de weersomstandigheden. Hierover informeren wij u per brief.
Fase
3a
3b
4
5

Start werkzaamheden op
Maandag 21 januari 2019
Maandag 28 januari 2019
Gepland vanaf maandag 11 februari 2019
Gepland vanaf maandag 11 februari 2019

Locatie
Baronielaan 30 t/m 27
Baronielaan 25 tot kruising Wit Hollandven
Wit Hollandven tot en met kruising Kempenlaan
Plateaus rijbaan Acacialaan en kruising de Bommel

Drempelhulp
Om ervoor te zorgen dat ook mindervaliden van de trottoirs gebruik kunnen blijven maken tijdens de
werkzaamheden kunnen er drempelhulpen (oprijplaten) worden neergelegd. Wij horen graag bij de start van
iedere fase of er een drempelhulp gewenst is. Zie onze contactgegevens onder het kopje “Meer informatie”.
Tijdelijke loopbruggen
Om overlast 's avonds en in de weekenden zo klein mogelijk te houden, proberen wij sleuven of gaten in de
trottoirs aan het einde van de werkdag weer te dichten. Deze sleuven zijn nodig voor de werkzaamheden aan de
huisaansluitingen van de riolering. Tijdelijke loopbruggen zorgen er voor dat u hier toch veilig over heen kunt
lopen.
Huisvuil
Als er werkzaamheden voor uw woning plaatsvinden kan de vuilcontainer niet voor uw deur geleegd worden.
Daarom richten wij tijdelijke verzamelplaatsen voor de containers in. Via tijdelijke borden worden deze plekken
aangegeven. Zo wordt uw container toch geleegd.
Klachten
Wij proberen u zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de te verwachten overlast. Hierbij hopen we op uw
begrip. Mocht u toch een klacht hebben over de werkzaamheden, dan horen wij dat graag. Onder werktijd zijn wij
direct benaderbaar via onze steward of uitvoerder. Buiten werktijd kunt ook altijd bellen of een e-mail sturen.
Prijsvraag
Elke maand kiezen wij een “foto van de maand”. De winnaar ontvangt een regenton om regenwater op te vangen
in de tuin! Hiermee draagt u bij aan een gezond leefklimaat. Wilt u meedoen? Stuur dan uw foto van het de
werkzaamheden naar Michelle van Zutphen (omgevingsmanager), via mzutphen@heijmans.nl. Uw foto wordt dan
ook geplaatst op social media.
Meer informatie
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Adriaan van Alphen (uitvoerder), telefoon: 0651449517 of via e-mail: aalphen@heijmans.nl.
Hebt u een vraag voor de gemeente? Neem dan contact op met Marcel van Riel (opzichter), telefoon: (013) 5310
689, of met Tim Hinssen (projectleider), telefoon: (013) 5310 546 of tim.hinssen@goirle.nl. Meer informatie vindt u
ook op de projectpagina van de Baronielaan op www.goirle.nl (kijk onderaan de pagina bij "Projecten") of via
social media van de gemeente.

