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Aan: bewoners Bosrijk  

 
 
Betreft: uitbreiding warmtenet Sliffertsestraat (Bosrijk) 
 
 
Beste heer, mevrouw,  
 
Met deze Wijkinfo wil de gemeente Eindhoven u graag informeren over de aanstaande 
uitbreiding van het warmtenet in Bosrijk. Om de nieuwe woningen aan te kunnen sluiten 
op de stadsverwarming is het nodig om extra leidingen te leggen onder een deel van de 
Sliffertsestraat. Aannemer Nijkamp gaat deze werkzaamheden voor ons uitvoeren.  
 
Planning  
De werkzaamheden worden dit jaar (week 35 t/m week 46) uitgevoerd. U kan enige 
hinder van deze werkzaamheden ondervinden. Om de overlast voor u zoveel mogelijk te 
beperken worden de werkzaamheden in vier fasen uitgevoerd. Op de bijgevoegde 
plattegrond is de fasering en planning van deze werkzaamheden aangegeven.  
 
Bereikbaarheid 
De huidige situatie m.b.t. de toegankelijkheid van het bouwverkeer in en rond Bosrijk 
blijft ongewijzigd. 
Tijdens de werkzaamheden wordt de Sliffertsestraat per fase gedeeltelijk afgesloten voor 
regulier autoverkeer. Het fiets- en voetpad blijven wel altijd toegankelijk 
 
Er zijn met de aannemer en hulpdiensten afspraken gemaakt dat uw woning altijd 
bereikbaar blijft voor hulpdiensten, maar ook voor bijvoorbeeld het ophalen van huisvuil. 
Afhankelijk van de locatie en werkzaamheden (fasen) zullen een aantal openbare 
parkeerplaatsen gelegen aan de Sliffertsestraat tijdelijk niet bereikbaar zijn.  
 
De niet openbare parkeerplaatsen willen wij toegankelijk houden. Bij de fasering en 
uitvoering van de werkzaamheden houden wij hier rekening mee. Het kan voorkomen 
dat uw parkeergarage één keer gedurende een korte periode (maximaal een dag) niet 
toegankelijk is. U wordt hierover dan tijdig door de aannemer geïnformeerd.  
 
Op de site van de gemeente:  https://www.eindhoven.nl/stad-en-
wonen/stad/bereikbaarheid-en-verkeersveiligheid/wegwerkzaamheden-en-
verkeershinder vindt u actuele informatie over de planning van de wegwerkzaamheden. 
In week 34 plaatsen wij de eerste (verkeers)borden voor de tijdelijke 
verkeersmaatregelen voor fase 1.  
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Vragen? 
Aannemer Nijkamp is bereikbaar voor meldingen/vragen over de bereikbaarheid van uw 
woning of over de werkzaamheden. Indien u vragen heeft kunt u die mailen naar 
ralph.kleinendorst@nijkamp.net of op de locatie in de keet aan 
Bosfazant/Sliffertsestraat/Bosvink (geplaatst in week 35). 
 
Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben dan kunt u met mij contact 
opnemen via a.ketelaars@eindhoven.nl.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Ad Ketelaars 
 
 
Bijlage: kaart projectfasering uitbreiding warmtenet Sliffertsestraat. 
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Kaart projectfasering uitbreiding warmtenet Sliffertsestraat. 
 

 
 
 
 
 


