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Voorbereidingen groot onderhoud Leenherenstraat /
Mechtildisstraat
Start werkzaamheden maandag 13 februari 2012
De gemeente start maandag 13 februari 2012 met het kappen van alle 46 bomen in de Leenherenstraat. Dit
gebeurt ter voorbereiding op het groot onderhoud Leenherenstraat - Mechtildisstraat eind april 2012. Dan
wordt de bestrating van de trottoirs en de rijbaan vervangen en de riolering aangepast. Er komt een extra
hoofdriolering voor de afvoer van regenwater. Vanwege de werkzaamheden aan het riool laat de gemeente in
maart een aantal woningen inspecteren. Afhankelijk van het weer duren de kapwerkzaamheden tot vrijdag 17
februari 2012.
Kappen bomen
Vanwege de start van het broedseizoen (half maart) begint de gemeente maandag 13 februari met het kappen
van de bomen in de Leenherenstraat. Als de bestrating klaar is, plant de gemeente nieuwe bomen (es). Deze
bomen hebben geen last van luis en plak. De bomen krijgen meer ruimte om te groeien en er wordt rekening
gehouden met het vrijhouden van oversteekpunten en poorten tussen de woningen. De omgevingsvergunning
voor het kappen van de bomen is in mei 2011 door de gemeente verstrekt. De bomen in de Mechtildisstraat
blijven staan.
Niet parkeren tijdens werkzaamheden
Tijdens het kappen van de bomen wordt de parkeerstrook en de helft van de rijbaan ter hoogte van de
werkzaamheden afgesloten. Om de werkzaamheden goed te laten verlopen, vragen wij u uw auto van
maandag 13 tot en met vrijdag 17 februari niet ter hoogte van bomen in de Leenherenstraat te parkeren. We
rekenen op uw medewerking.
Mogelijke overlast
U kunt hinder ondervinden van het werkverkeer of geluidsoverlast hebben van de werkzaamheden. Wij vragen
hiervoor uw begrip.
Inspectie woningen
Voor het begin van de werkzaamheden aan het riool wil de gemeente een aantal woningen in de straat laten
inspecteren. De werkzaamheden worden zorgvuldig uitgevoerd. Toch is er altijd een risico op schade aan de
nabij gelegen woningen. Het bedrijf Quattro Expertise BV neemt contact op met omwonenden om een
afspraak voor een inspectie te maken. Inspecteurs bekijken vervolgens de woningen van binnen en buiten. Zij
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noteren en fotograferen gebreken die vooraf al aanwezig zijn. Het is in uw eigen belang om de inspectie te
laten uitvoeren.
Het gaat om onderstaande adressen :
Vendeliersstraat: huisnummers 76 tot en met 92 (even nummers)
Leenherenstraat: huisnummers 1 tot en met 127
Groenstraat: huisnummers 46 tot en met 70 (even nummers) en 61 tot en met 83 (oneven nummers)
Vazalstraat: huisnummer 52
Mechtildisstraat: huisnummer 2 tot en met 10 (even nummers) en 1 tot en met 43 (oneven nummers)
Meer informatie
Hebt u nog vragen of opmerkingen over het kappen van de bomen, dan kunt u contact opnemen met Jan
Jaartsveld van de gemeente. Hij is van maandag tot en met donderdag bereikbaar via telefoonnummer 013 542 92 33 en per e-mail jan.jaartsveld@tilburg.nl.
Hebt u nog vragen of opmerkingen over de inspectie aan de woningen, dan kunt u contact opnemen met Frank
Martens van de gemeente. Hij is van maandag tot en met donderdag bereikbaar via telefoonnummer 013 542 83 87 en per e-mail frank.martens@tilburg.nl.
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