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Datum Ons kenmerk 

19 maart 2012 12069 

  

Postadres Bezoekadres 

Postbus 90155 Stadhuisplein 130 

5000 LH  Tilburg  

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Werkzaamheden Leenherenstraat / Mechtildisstraat 

 

 Start werkzaamheden maandag 23 april 2012 

 

De gemeente pakt de Leenherenstraat en de Mechtildisstraat aan. Eind april starten de 

onderhoudswerkzaamheden. Brabant Water en Enexis vervangen eerst de water- en gasleiding vanaf maandag 

26 maart.  

 

Inhoud werkzaamheden 

De werkzaamheden bestaan uit: 

� vervangen huisaansluitingen riolering vanaf perceelsgrens tot aan hoofdriool (deel op particulier 

terrein wordt niet vervangen); 

� aanleggen bergingsriool voor opvang hemelwater in Leenherenstraat en Mechtildisstraat tot en 

met inrit Phoenixplaats; 

� vervangen verkeersborden; 

� vervangen kolken voor afwatering; 

� hergebruik of nieuwe stenen voor trottoir, parkeervakken en rijbaan; 

� aanleg extra parkeervakken in Hertogstraat en aan zijde van even huisnummers in 

Mechtildisstraat; 

� planten nieuwe bomen in Leenherenstraat. De bomen in Mechtildisstraat blijven gehandhaafd; 

� vervangen lichtmasten; 

� aanleggen drempel ter hoogte van Leenherenstraat 6, 60, 78 en 96 en verhoogd plateau op 

kruising Vazalstraat, Mechtildisstraat/Hertogstraat en Van de Coulsterstraat. Het bestaande 

plateau met de Groenstraat wordt opnieuw gelegd. Op de kruising Mechtildisstraat met Jan 

Backstraat komt een nieuw verhoogd plateau; 

� vervangen water- en gasleiding door Brabant Water en Enexis (vooraf ontvangt u meer 

informatie van hen). 
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De uitvoering van de onderhoudswerkzaamheden bestaat uit acht fasen. 

 

Slecht weer kan leiden tot een wijziging in de planning. 

 

Tijdens onderstaande feestdagen en vakantieperioden zijn er geen werkzaamheden: 

� Koninginnedag: 30 april 

� Hemelvaart: 17 en 18 mei 

� Pinksteren: 25 en 28 mei 

� Bouwvak: 20 juli t/m 13 augustus 

 

Tijdelijke verkeersmaatregelen 

Tijdens het vervangen van de gas- en waterleiding is het betreffende trottoir en de aangrenzende 

parkeerstrook afgezet. Op de plek van de onderhoudswerkzaamheden is de hele straat tijdelijk afgesloten voor 

al het verkeer. In fase 1 wordt het verkeer van de Groenstraat omgeleid via Ringbaan Zuid en de 

Broekhovenseweg. 

 

Mogelijke overlast 

� aangrenzende woningen zijn op bepaalde momenten minder goed bereikbaar;  

� mogelijk geluidsoverlast door aan- en afvoer van materialen en het gebruik van machines; 

� tijdens de werkzaamheden gelden aangepaste routes voor hulpdiensten. 

 

Afvalcontainers 

Wilt u tijdens de werkzaamheden uw papiercontainer en duobak op een andere plek neerzetten? De 

container moet wel buiten de wegafzetting staan en goed bereikbaar zijn via verharde wegen. De ophaaldag 

blijft ongewijzigd. Het BAT vraagt u de containers zoveel mogelijk groepsgewijs aan te bieden.  

 

Huisaansluiting aanvragen 

Als u nog geen huisaansluiting op het riool heeft, is het verstandig om nu een aansluiting aan te vragen. Sinds 

1maart 2002 is het wettelijk verplicht om panden aan te sluiten, waarvan de afstand tussen de woning en het 

gemeentelijke hoofdriool minder dan veertig meter bedraagt. Omdat uw straat tijdens de werkzaamheden 

open ligt, geeft de gemeente een subsidie van 50%. Dit scheelt u de helft van de kosten.  

Let op: het gaat om het gedeelte van de huisaansluiting dat in het openbaar gebied ligt. Voor het gedeelte 

tussen de woning en de grens van het openbaar gebied moet u zelf zorgen.  

 

Wilt u gebruik maken van deze subsidie of hebt u nog vragen? Neem dan voor 26 maart 2012 contact op met 

Pedro Melis van de gemeente Tilburg. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 013 - 542 86 31 en via e-mail 

pedro.melis@tilburg.nl. 

Gedeelte Gemeente Tilburg 

Fase 1: Leenherenstraat : Groenstraat t/m Vazalstraat eind april - eind mei 

Fase 2: Leenherenstraat : Vazalstraat tot huisnummer 80 medio mei - medio juni 

Fase 3: Leenherenstraat : vanaf huisnummer 80 t/m Mechtildisstraat begin juni - medio juli 

Fase 4: Mechtildisstraat : Leenherenstraat tot inrit Phoenixplaats begin juli - eind augustus 

Fase 5: Mechtildisstraat : inrit Phoenixplaats begin september 

Fase 6: Mechtildisstraat : inrit Phoenixplaats t/m Stuivesantplein begin september - eind september 

Fase 7: Leenherenstraat : Mechtildisstraat t/m Van de Coulsterstraat + 

Hertogstraat tot Ridderstraat 

medio september - begin november 

Fase 8: Leenherenstraat : Van de Coulsterstraat t/m Vendeliersstraat eind oktober - medio december 
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Meer informatie 

Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Jan Jaartsveld van de 

gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013 542 92 33. 

 

Alle informatie over actuele en toekomstige werkzaamheden aan riolering, wegen, groen en 

gemeentegebouwen, uitgevoerd door de gemeente Tilburg, is ook te bekijken via: 

http://openbarewerken.tilburg.nl 

 

 


