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Betreft : herinrichting Parklaan-Kievitlaan

Geachte heer/mevrouw,

De herinrichting van de Parklaan - Kievitlaan is bijna gereed. De laatste werkzaamheden zijn de

herinrichting van de Kievitlaan (fase 7, reeds in uitvoering) en het opknappen van het kruispunt

Tongelresestraat - Kievitlaan - Wouwermanstraat (fase 8).

Kruispunt Tongelresestraat - Kievitlaan - Wouwermanstraat vanaf maandag 3 november 2O14

afgesloten

Vanaf maandag 3 tot en met maandag I 7 november 2014 sluiten we het kruispunt

Tongelresestraat - Kievitlaan - Wouwermanstraat af. De werkzaamheden bestaan uit het

vernieuwen van de riolering, asfalterings- en bestratingswerkzaamheden. Het kruispunt wordt

verhoogd aangelegd vanwege de verkeersveiligheid.

Gele borden geven ter plaatse de omleiding:n aan. Uiteraard is Ce planning afhankelijk van het

weer en andere onvoorziene omstandigheden.

Bereikbaarheid winkelcentrum Haagdijk (Tongelresestraat)

Het doorgaand verkeer wordt omgeleid via de Willem van Konijnenburglaan - Ruysdaelbaan -
Jeroen Boschlaan en vice versa. Zo blijft ook winkelcentrum Haagdijk bereikbaar. ln de bijlage zijn

de omleidingsroutes voor auto- en fietsverkeer aangegeven.

Overige afsluitingen
Tijdens de afsluiting van de kruising met de Tongelresestraat is ook de Paulus Potterstraat nog

afgesloten. ln de avonduren van 8 t/m 15 november 2014zijn er daarnaast nog afsluitingen in uw

wijk in verband met GLOW. Meer informatie daarover vindt u op www.oloweindhoven.nl.

Begin december 2014 Parklaan en Kievitlaan open voor verkeer

Als de weersomstandigheden mee zitten zijn de werkzaamheden op de Parklaan - Kievitlaan

begin december 2014 grotendeels gereed en zijn beide straten weer open voor verkeer. Tot eind

december worden nog afrondende werkzaamheden uitgevoerd. De werkzaamheden zijn daarmee

ruimschoots binnen de planning uitgevoerd. Volgend voorjaar volgt de uitvoering van het

groenplan. De voorbereidingen hiervan zijn nu in volle gang.

Meer informatie?

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met Frank Volleberg,

uitvoeringscoördinator van de gemeente, tel: 040 238 60 17. Tijdens de uitvoering kunt u contact

opnemen met de uitvoerder van het werk, Wilco van Duinen van aannemersbedrijf Kroeze B.V.

tel:06 52 41 36 85.

Met vriendelijke groet,

Hans van Osch, projectleider
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