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Beste heer/mevrouw,
Zoals u wellicht al heeft vernomen, gaat KWS Infra Eindhoven starten met de herinrichting van de
hoofdrijbaan én het fietspad aan de Muggenberg in Heeze. Uiteraard willen we de omgeving zo goed
en zo volledig mogelijk informeren over onze werkzaamheden. In deze brief ontvangt u daarom een
toelichting op (het eerste deel van) onze planning, de bereikbaarheid en andere praktische informatie.
Planning en bereikbaarheid gedurende fase 1
De werkzaamheden aan de hoofdrijbaan en het fietspad starten vanaf maandagmorgen 14 september
om 07.00 uur. In de eerste fase wordt de Muggenberg gedurende een periode van 6 weken (dat wil
zeggen tot en met vrijdag 23 oktober) voor alle verkeer afgesloten vanaf de rotonde Geldropseweg tot
aan de Ten Borchwaldlaan.
Bereikbaarheid Scouting en de Kinderopvang Korein aan de Muggenberg
De scouting en de kinderopvang Korein blijven gedurende deze fase vanuit de Ten
Borchwaldlaan in 1 richting bereikbaar. U kunt hiervoor de aanwezige gele borden volgen. De
fiets- en wandeldoorsteek ‘Sandermannen’ blijft te allen tijde voor fietsers en voetgangers
toegankelijk. Hou bij deze fiets- en wandeloversteek rekening met kruisend werkverkeer.
Bereikbaarheid manege aan de Kreijl en overige aanwonenden aan de Kreijl
Zowel de manege als de aanwonenden aan de Kreijl blijven gedurende het werk wel vanaf de
rotonde Geldropseweg bereikbaar voor voertuigen door via het werkvak te rijden. Hou hierbij
rekening met de veiligheid van onze werknemers en daarom verzoeken we u om in het
werkvak stapvoets te rijden.
Planning en bereikbaarheid gedurende fase 2A
Vanaf begin oktober gaan we, gelijktijdig met fase 1, ook starten met het opbreken met het fietspad en
de meest oostelijke rijbaan tussen Oudenmolen en de Ten Borchwaldlaan. Dit duurt naar verwachting
3 weken. Verkeer kan nog wel gewoon bij de scouting en de kinderopvang komen, echter alleen nog
maar komende vanuit de Ten Borchwaldlaan. Om bij de scouting en de kinderopvang weg te kunnen
rijden, dient u via de westelijke rijbaan richting de Oudenmolen uw weg te vervolgen. Dit wordt vanaf
dat moment dan ook tijdelijk ingesteld als een eenrichtingsroute en dit duurt tot en met 23 oktober. Dit
is dus gelijk eindigend met fase 1).
Planning en bereikbaarheid gedurende de vervolgfasen 2B en 3
We zullen u tijdig informeren over de resterende 2 fasen. U ontvangt van ons dan wederom een brief
met de nodige informatie.
Bereikbaarheid hulpdiensten
Tijdens de werkzaamheden blijven de bewoners en bedrijven woonachtig aan de Muggenberg voor
hulpdiensten beperkt bereikbaar met hun voertuig. We doen er alles aan om deze periode zo kort

mogelijk te houden. Voor de overige aanwonenden rondom het werkvak blijven hun woningen
bereikbaar.
Ophalen huisvuil
Voor de aanwonenden aan de Muggenberg geldt: Tijdens de werkzaamheden kunnen de
afvalcontainers zoals gebruikelijk gewoon aan de straat worden gezet. Wij zorgen ervoor dat deze
naar een centrale plaats worden verplaatst en nadien weer bij u worden terug geplaatst. Voor de
aanwonenden aan de Kreijl geldt: Tijdens de werkzaamheden kunnen de afvalcontainers zoals
gebruikelijk gewoon aan de straat worden gezet.
Verdere informatie
Heeft u vragen, stel ze gerust! Voor opmerkingen, suggesties en klachten kunt u contact met onze
uitvoerder John van Gils opnemen. Hij is te bereiken op nummer 06-11306379. Tevens kunt u hem
persoonlijk spreken tijdens een wekelijks inloopuurtje, waarbij u iedere vrijdag van 09.00 uur tot 10.00
uur van harte welkom bent in onze uitvoerderskeet, welke aan Heezerbosch nummer 2 staat.

We vragen om uw begrip voor de situatie en zullen er naar streven om de overlast voor u tot
een minimum te beperken.

Wij vertrouwen er op u met deze brief voldoende te hebben geïnformeerd.
Hartelijke groeten,

Het projectteam van KWS Infra Eindhoven

