Goirle, 3 december 2018

Herinrichting Baronielaan en aanpassing Acacialaan
Nieuwsbrief fase 2
In opdracht van de gemeente Goirle is Heijmans Infra op maandag 29 oktober gestart met
de werkzaamheden voor de herinrichting van de Baronielaan (fase 1). Inmiddels is ook het 1e deel van
fase 2 in uitvoering (Akkerwinde tot Den Brem/De Gagel). Vanaf maandag 10 december gaan we
starten met het 2e deel van fase 2; we werken dan vanaf Den Brem/De Gagel tot en met Baronielaan
nummer 30.
Planning
Om de straat bereikbaar te houden en de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken, voeren wij het
werk in fases uit. Vanwege de weersomstandigheden hebben wij de planning per fase iets aangepast.
Tijdens de kerstvakantie (week 52-2018 en week 01-2019) zijn wij niet aan het werk. U kunt uw
woning dan gewoon met de auto bereiken over de puinbaan. Ook zijn de parkeervakken langs de weg
beschikbaar.
2018
Fase 1 maandag 29 okt. tot vrijdag 7 dec.
Fase 2 maandag 12 nov. tot vrijdag 18 jan.

De Dieze tot en met Akkerwinde
Akkerwinde tot en met Baronielaan 30

2019
Fase 3 maandag 8 jan. tot vrijdag 1 feb.
Fase 4 maandag 21 jan. tot vrijdag 15 feb.
Fase 5 maandag 28 jan. tot vrijdag 15 feb.

Baronielaan 30 tot Wit Hollandven
Wit Hollandven tot en met kruising Kempenlaan
Plateaus rijbaan Acacialaan en kruising de Dommel

Steward
Tijdens de werkzaamheden is de straat afgezet en worden de trottoirs (deels) verwijderd. Er loopt een steward
rond aan wie u vragen kunt stellen of die u kan begeleiden als dat nodig is. De steward is herkenbaar aan een
veiligheidshesje met het opschrift “steward".
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.

Parkeren
Door de werkzaamheden zijn er tijdelijk minder parkeerplaatsen beschikbaar. Daarom richten wij 15 tijdelijke
parkeerplaatsen in ter plaatse van de Weegbree, Den Brem en Zonnedauw. Hierdoor kunt u nog steeds uw auto
parkeren in de wijk.
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.
Beperken wateroverlast
Wateroverlast door hevige regenval komt steeds vaker voor. We nemen bij de herinrichting van de Baronielaan
een aantal maatregelen om regenwater langer vast te houden in het groen en wateroverlast in de toekomst zo te
voorkomen. Maar we willen u ook vragen om zelf uw steentje bij te dragen. We sturen u binnenkort een brief om
de mogelijke maatregelen in uw eigen tuin te bespreken.
Meer informatie
Voor vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Adriaan van Alphen (uitvoerder), telefoon: 0651449517 of via e-mail: aalphen@heijmans.nl. Tijdens de kerstvakantie is het nummer 0800 – 444 8881 dagelijks
(24/7) bereikbaar voor meldingen en bij eventuele calamiteiten.
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.

