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Betreft: Vervangen asfaltdeklaag Stationsweg te Eindhoven. 

Geachte heer, mevrouw, 

U kreeg op 15 januari 2019 informatie over het vervangen van de asfaltdeklaag van de 
Stationsweg op 21 en 22 januari 2019 (bewonersbrief met kenmerk: 3742910). Door het 
winterse weer werd het werk op het allerlaatste moment uitgesteld. 

We willen deze werkzaamheden nu maandag 4 februari en dinsdag 5 februari 2019 
uitvoeren. Ook nu zijn we afhankelijk van het weer. Het gaat om het stuk tussen de 
zebraoversteek voor Restaurant De Bengel en de Fuutlaan. Het werk gebeurt in 2 delen. 

Deel 1 
Maandag tussen ±9:00 uur en ±16:00 uur. 
Het parkeerterrein "Stationsweg" en het parkeerterrein van The Student Hotel is dan niet 
bereikbaar. Als u uw auto in die periode nodig heeft parkeer dan op een andere plek.. 

Deel 2 
Dinsdag tussen ± 7:00 en ± 16:00 uur. 
Het parkeerterrein van appartementencomplex Marienburg is dan niet bereikbaar. 
In de avond en nacht vinden geen werkzaamheden plaats om geluidsoverlast te 
voorkomen. Op de achterkant van deze brief vindt u een situatietekening met daarop de 
fasering aangegeven. 

Bereikbaarheid 
Tijdens de werkzaamheden is de Stationsweg tussen de Fuutlaan en Stationsplein 
richting Stationsplein afgesloten. De richting naar de Fuutlaan blijft beschikbaar via één 
van beide rijbanen (éénrichtingsverkeer). Fietsverkeer wordt omgeleid via de Parklaan, 
Dommelstraat en Stationsplein. Autoverkeer wordt omgeleid via de Parklaan, 
Insulindelaan, Professor Doctor Dorgelolaan en de Vestdijktunnel. Het Centraal Station 
aan de zuidzijde is bereikbaar via de Vestdijktunnel. Gele borden geven ter plaatse de 
omleidingen aan. 
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Wat kunt u doen? 
Om eventueel ongemak te beperken vraag ik u om: 

op de avond vóór 4 februari 2019 geen auto's op de weg of parkeervakken binnen 
het werkvak te parkeren. De werkzaamheden kunnen 's morgens vroeg starten. Als 
u ergens anders parkeert voorkomt u dat uw auto ingesloten wordt. 

Meer informatie? 
Hebt u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met René van 
Rangelrooij, uitvoeringscoördinator van de gemeente Eindhoven op telefoonnummer 
(040) 238 6013. Tijdens de uitvoering kunt u contact opnemen met de uitvoerder van het 
werk, Mike Bloodshoofd van Aannemersbedrijf D. van der Steen GWW , telefoon: (06) 
48 79 12 01. 
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met het KlantenContactCentrum van de 
gemeente Eindhoven op telefoonnummer 14 040. 

SITUATIETEKENING 

Met vriendelijke groet, 

Martijn vap-Ro 
Sy_03eheérd-er Wegen 
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