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Werkzaamheden fase 2B herinrichting Vestdijk 27 februari van start
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Woensdag 27 februari 2019 start de gemeente met fase 2B
van de herinrichting van de Vestdijk. Het gaat om de
Vestdijk vanaf de Dommelstraat / Nieuwstraat tot de
Ten Hagestraat / Kanaalstraat. De werkzaamheden vinden
plaats aan de zijde van het Pullman hotel.
Op bijgevoegde overzichtstekeningen is het werkvak
ingetekend en de bereikbaarheid van de Vestdijk tijdens
fase 2B aangegeven. Ter plaatse geven gele borden de
omleidingen aan. De werkzaamheden van fase 2B zijn eind
april 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.
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Vestdijk-Noord

Vanaf 18 septemberplein t/m
kruising Nieuwstraat/Dommelstraat
afgerond

Heuvel
co.

Heuvel

Gewijzigde planning

Vanaf Nieuwstraat/Dommelstraat tot
aan kruising Ten Hagestraat/Kanaalstraat
eind november 2018 t/m eind april 2019
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Kanaalstraat

werken, proberen we de opgelopen vertraging in te halen,
zodat de werkzaamheden toch begin 2020 gereed zijn.
Zie ook bijgevoegde faseringstekening.

Herinrichting Kanaalstraat
eind april t/m eind juli 2019

Kruising Ten Hagestraat
Kruising Ten Hagestraat/Kanaalstraat
(tot aan ingang P Heuvel)
juni en juli 2019

Medina
Vestdijk vanaf Ten Hagestraat
tot en met de Dommel
eind juli t/m eind november 2019

1

e\

°do

e

Iri

/\

Herto
endrik
ik
Brab
I

c
co

H ertogstraat

Hertogstraat
eind november 2019 t/m begin 2020
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De Vestdijk tussen het 18 Septemberplein / Stationsweg en
het kruispunt Ten Hagestraat / Kanaalstraat (noordelijk deel
Vestdijk) is tijdens fase 2B niet bereikbaar vanuit de
Kanaalstraat en het zuidelijk deel van de Vestdijk. Het
noordelijk deel van de Vestdijk is voor bestemmingsverkeer
alleen bereikbaar via het nieuw aangelegde fietspad vanaf de
zijde 18 Septemberplein (zie bijgevoegde overzichtstekening).
Fietsverkeer vanaf de zijde 18 Septemberplein richting de Ten
Hagestraat blijft mogelijk via het nieuw aangelegde fietspad.
Fietsverkeer vanaf de zijde Ten Hagestraat richting het station
leiden we om via de Kanaalstraat - Tramstraat - Dommelstraat
- Stationsweg (zie bijgevoegde overzichtstekening). Voor
voetgangers is altijd een strook beschikbaar, zodat ook de
winkels / bedrijven bereikbaar blijven. De Raiffeisenstraat
houden we zoveel mogelijk toegankelijk. Wij informeren
betrokkenen wanneer we de Raiffeisenstraat tijdelijk afsluiten.
Verwijderen 'knip' kruispunt
De 'knip' op het kruispunt Vestdijk /Ten Hagestraat /
Kanaalstraat is voor de hierboven genoemde werkzaamheden
inmiddels verwijderd. Zo kan het verkeer vanuit het noordelijk
deel van de Vestdijk linksaf de Kanaalstraat inrijden.

Werkzaamheden

Meer informatie

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van kabels
en leidingen, aanbrengen van (waterbergende) fundering,
bestratings- en asfalteringswerkzaamheden, 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.

Indien u nog vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u
contact opnemen met Frank Volleberg, uitvoeringscoördinator
van de gemeente, telefoon 06 22 48 59 03,
e-mail f.volleberggeindhoven.n1 of met Maikel Ruijs van
aannemersbedrijf Strabag B.V., telefoon 06 14 30 9675,
e-mail nnaikel.ruijsstrabag.com.

Tijdelijke bestrating in trottoir fase 2 (Heuvel)

Dommel-Zuid

Vestdijk vanaf de Dommel
tot aan de Geldropseweg
eind november 2019 t/m begin 2020

Door grotere / onvoorziene saneringswerkzaamheden en
doordat de werkzaamheden aan de kabels en leidingen meer
tijd in beslag nemen, lopen de werkzaamheden niet meer
conform planning. Door onder meer bepaalde fases
tegelijkertijd uit te voeren en tijdens de bouwvak door te

Bereikbaarheid Vestdijk

De trottoirs in fase 2 van de Vestdijk tussen de Nieuwstraat /
Dommelstraat en Ten Hagestraat / Kanaalstraat worden
tijdelijk herbestraat met de bestaande klinkerverharding.
Dit komt omdat er nog geen keuze is gemaakt voor de nieuwe
bestratingsmaterialen in de binnenstad. Nadat er een keuze is
gemaakt voor de nieuw toe te passen bestrating, vervangen
we de tijdelijke trottoirbestrating. Het tijdstip van deze
vervanging bepalen we in overleg met alle betrokkenen.

Meer (achtergrond)informatie over onder meer het ontwerp en
de verkeerssituatie vindt u op de projectsite eindhoven.n1/
vestdijk. Ook kunt u voor meer info of het stellen van een vraag
de 'Strabag omgevingsapp' downloaden. Verder kunt u voor
vragen iedere eerste woensdag van de maand tussen 16.00 en
17.00 uur binnenlopen in het VDMA-gebouw (Vestdijk 39a).
Met vriendelijke groet,
Hans van Osch, Projectleider
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Fietsroute vanuit het
zuiden richting station
Werkvak

FIETSEN
RICHTING
HET STATION
Fietsers vanuit het
zuiden kunnen

Heuvel

gedurende fase 2b niet

Fase 2B
27 februari

via de Vestdijk naar

-

eind april 2019

het station rijden,
maar volgen daarvoor
een omleidingsroute.

~>~ Bestemmingsverkeer
~0~1 Doorgaand verkeer
Fietsers
Voetgangers
Werkvak

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.

