
Bewonersinformatie 
 
Nachtwerk vervangen asfaltdeklaag Meerhovendreef 
(Veldhovens grondgebied) 
 
 
De toplaag van het asfaltwegdek in de Meerhovendreef is aan vervanging toe. Het 
gaat om het gedeelte tussen de rotonde bij het Rundgraafpark en de grens met de 
gemeente Eindhoven, in beide richtingen. Met deze bewonersbrief willen wij u 
hierover informeren.  
 
 
 
Beste bewoner(s) en omwonenden van de Meerhovendreef, 
 
De toplaag van het asfaltwegdek in de Meerhovendreef is aan vervanging toe. Het 
gaat om het gedeelte vanaf het Rundgraafpark en de grens met de gemeente 
Eindhoven (net voorbij Muggenhol-Grenswal) in beide richtingen.  
 
Het vervangen van de toplaag gebeurt ’s avonds en ’s nachts tussen 19.00 en 07.00 
uur. Er wordt onder andere gefreesd en dat brengt geluidsoverlast met zich mee. Wij 
vragen om uw begrip hiervoor. De aannemer probeert de overlast zoveel mogelijk te 
beperken. Door ’s nachts te werken wordt grote verkeershinder overdag voorkomen. 
Ook nemen de werkzaamheden dan minder tijd in beslag. 
 
Planning 
De wegwerkzaamheden starten op maandagavond 27 november en duren maximaal 
drie nachten. Bij slechte weersomstandigheden (regen, vorst, harde wind) kunnen de 
werkzaamheden niet worden uitgevoerd en komt er een nieuwe planning. Als dat het 
geval is, leest u dit vrijdag 24 november op de website (www.veldhoven.nl) en 
Facebookpagina van de gemeente Veldhoven. 
 
Bereikbaarheid 
Vanaf maandagavond 27 november is de weg van 19.00 uur tot 07.00 uur afgezet. 
Overdag is de Meerhovendreef in beide richtingen open van 07.00 tot 19.00 uur. Dit 
wordt herhaald op dinsdag 28 en woensdag 29 november. Via omleidingsborden wordt 
het verkeer omgeleid. Ook zijn er verkeersregelaars aanwezig.  
 
Woningen zijn tijdens de afsluiting bereikbaar. Ook de hulpdiensten hebben altijd 
toegang tot het afgesloten gebied. De gemeente Eindhoven is van de werkzaamheden 
aan Veldhovense zijde op de hoogte. Zij nemen indien nodig maatregelen op 
Eindhovens grondgebied. 
 
Heeft u een bedrijf in het gebied en verwacht u nachttransporten? Neem dan contact 
met ons op, dan lossen we het in overleg met u op. 
 
Contact 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze informatiebrief? Neem dan contact op met 
Hans Op ‘t Hoog (cluster Uitvoering werken) van de afdeling Beheer en Realisatie. U 
kunt hem bereiken via het algemene telefoonnummer 14 040. 
 
’s Nachts tijdens de werkzaamheden is uitvoerder Jan Bruins van aannemingsbedrijf 
D. van der Steen bereikbaar via telefoonnummer 06 – 125 552 82. 

http://www.veldhoven.nl/

