
Aan de bewoners en ondernemers van de Raiffeisenstraat 
en omgeving 

Betreft Raiffeisenstraat vanuit Vestdijk afgesloten 
van 18 tot en met 20 maart 2019 

gemeente Eindhoven 
Realisatie, Beheer en Toezicht 
Behandeld door 
Frank Volleberg 
Telefoon (040) 238 60 17 
Ons kenmerk 3864348 
12 maart 2019 

BESTE HEER / MEVROUW, 
Van maandag 18 tot en met woensdag 20 maart 2019 is het niet mogelijk om vanaf de Vestdijk de 
Raiffeisenstraat in te rijden. We sluiten deze toegang naar de Raiffeisenstraat af in verband met het 
uitvoeren van grond-en rioleringswerkzaamheden en het aanbrengen van een waterbergende fundering. 
Op de achterkant van deze brief vindt u een overzichtstekening waarop staat aangegeven hoe de 
Raiffeisenstraat gedurende de werkzaamheden bereikbaar blijft. Ter plaatse geven gele borden de 
omleidingen aan. De genoemde data zijn afhankelijk van onder andere het weer en andere onvoorziene 
omstandigheden. Wij stellen het op prijs als u (indien van toepassing) deze afsluiting en omleiding 
communiceert met uw medewerkers, leveranciers en gasten. 

Bereikbaarheid Raiffeisenstraat 
De Raiffeisenstraat blijft van 18 tot en met 20 maart bereikbaar vanaf de zijde Stationsweg - Parklaan - Dommelstraat. 
De verzinkbare paal op de Raiffeisenstraat ter hoogte van de Dommelstraat blijft tijdens deze dagen omlaag, zodat de 
bereikbaarheid van de Raiffeisenstraat gewaarborgd blijft. 

Meer informatie 
Indien u nog vragen heeft of meer informatie wilt, kunt u contact opnemen met Frank Volleberg, uitvoeringscoördinator 
van de gemeente, telefoon 06 22 48 5903, e-mail f.volleberg®eindhoven.nlof met Maikel Ruijs van aannemersbedrijf 
Strabag B.V., telefoon 0614 30 9675, e-mail maikel.ruijs®strabag.com. 

Met vriendelijke groet, 

Hans van Osch 
Projectleider 

Bijlage: 
Tekening 'Herinrichting Vestdijk-Hertogstraat-Kanaalstraat, 
Bereikbaarheid Raiffeisenstraat' 
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HERINRICHTING 
VESTIMK HERTOGSTRAAT 
KANAALSTRAAT 

Bereikbaarheid Raiffeisenstraat 
De toegang van de Raiffeisenstraat vanuit de Vestdijk is 
afgesloten van maandag 18 t/m woensdag 20 maart 2019. 
Volg daarom de omleidingsroute op deze kaart. 
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