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BESTE HEER / MEVROUW,
Maandag 26 november 2018 start de gemeente met fase 1C en 2A van de herinrichting van
de Vestdijk. Het gaat om de Vestdijk vanaf het 18 Septemberplein / Stationsweg tot de
Ten Hagestraat / Kanaalstraat. De werkzaamheden vinden aan de binnenstadszijde plaats.
Op bijgevoegde overzichtstekening is het werkvak ingetekend en de bereikbaarheid van de
Vestdijk tijdens fase 1C en 2A aangegeven. Ter plaatse geven gele borden de omleidingen aan.
De werkzaamheden van fase 1C en 2A zijn eind januari 2019 gereed. De genoemde data zijn
afhankelijk van onder andere het weer en andere onvoorziene omstandigheden. We voeren
de werkzaamheden gefaseerd uit om de omgeving zo goed mogelijk bereikbaar te houden.
Werkzaamheden
De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van kabels en leidingen, aanbrengen van (waterbergende)
fundering, bestratings- en asfalteringswerkzaam heden, aanplanten van groen en het plaatsen van verlichting
en straatmeubilair. Ook vindt er een explosievenonderzoek en archeologisch onderzoek plaats. In verband met
de veiligheid zetten we het werkvak af met bouwhekken.
Proef bestrating
In fase 1 (tussen 18 Septemberplein en Nieuwstraat/ Dommelstraat) wordt een proefbestrating aangelegd om
verschillende bestratingsmaterialen te kunnen beoordelen. Na het maken van een definitieve keuze worden
deze materialen de komende jaren ook gebruikt voor de herinrichting van de winkelstraten met de rode
steentjes en het Stratumseind (project 'Boeiende Binnenstad'). Ook op de Demer en Nieuwstraat liggen
momenteel vakken met proefbestrating. Voor het trottoir, het fietspad en de rijbanen gebruiken we verschillende verhardingsmaterialen. Dit 'patchwork' (lappendeken) van proefbestrating bestaat onder andere uit
enkele soorten klinkerverharding, asfaltverharding en betonverharding. Het vervangen van de proefbestrating
door definitieve bestrating gebeurt op een later tijdstip in overleg met betrokkenen.
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Bereikbaarheid Vestdijk tussen 18 Septemberplein / Stationsweg en
Ten Hagestraat / Kanaaistraat
De Vestdijk tussen het 18 Septemberplein / Stationsweg en het kruispunt Ten Hagestraat / Kanaalstraat
(noordelijk deel Vestdijk) is tijdens fase 1C en 2A niet bereikbaar vanuit de Kanaalstraat en het zuidelijk deel
van de Vestdijk. Het noordelijk deel van de Vestdijk is voor bestemmingsverkeer alleen bereikbaar via een
strook langs het werkvak vanaf de zijde 18 Septemberplein (zie bijgevoegde overzichtstekening).
Fietsverkeer blijft in twee richtingen mogelijk. Voor voetgangers is altijd een strook beschikbaar, zodat ook de
winkels / bedrijven bereikbaar blijven. De Annahof en Genderstraatjes houden we zoveel mogelijk toegankelijk.
Wij informeren betrokkenen wanneer we een van deze straten tijdelijk afsluiten. De Nieuwstraat is tijdens deze
fase vanaf en naar de Vestdijk afgesloten voor gemotoriseerd verkeer, maar blijft bereikbaar vanaf de Markt-zijde.
Verwijderen 'knip' kruispunt Vestdijk / Ten Hagestraat / Kanaalstraat
De 'knip' op het kruispunt Vestdijk /Ten Hagestraat / Kanaalstraat wordt voor de hierboven genoemde
werkzaamheden verwijderd. Zo kan het verkeer vanuit het noordelijk deel van de Vestdijk linksaf de
Kanaalstraat inrijden.
Meer informatie
Indien u nog vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Frank Volleberg, uitvoeringscoordinator van de gemeente, telefoon 06 2248 59 03, e-mail f.vollebergeindhoven.nl.of met Maikel Ruijs van
aannemersbedrijf Strabag B.V., telefoon 0614 30 9675, e-mail mailcel.ruijs(Istrabag.com.
Meer (achtergrond)informatie over onder meer het ontwerp en de verkeerssituatie vindt u op de projectsite

www.eindhoven.nl/vestdijk. Ook kunt u voor meer info of het stellen van een vraag de 'Strabag omgevingsapp'
downloaden.

Met vriendelijke groet,
Hans van Osch
Projectleider

Bijlagen:
- Tekening 'Herinrichting Vestdijk-Hertogstraat-Kanaalstraat, Vestdijk-Noord / Heuvel fase /C en 2A'
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Tijdens deze fase voeren we de volgende
werkzaamheden uit:
• Opbreken bestaande situatie.
• Verwijderen straatmeubilair.
• Verwijderen bomen.
• Aanleggen riolering.
• Uitvoeren archeologisch- en
explosievenonderzoek.
• Aanbrengen waterbergende fundering.
• Bestraten en asfalteren.
• Aanplanten groen, en plaatsen verlichting
en straatmeubilair.

