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Werkzaamheden Leenherenstraat / Mechtildisstraat
Hervatting werkzaamheden woensdag 3 oktober 2012
De gemeente hervat woensdag 3 oktober de werkzaamheden in de Leenherenstraat en de Mechtildisstraat. In
september zijn deze werkzaamheden stil komen te liggen vanwege het faillissement van de aannemer. Een
curator wikkelt het faillissement verder af. Inmiddels is in overleg met de curator een andere aannemer
gevonden die de werkzaamheden overneemt. Afhankelijk van het weer duren de werkzaamheden tot en met
begin februari 2013.
Aangepaste planning
Hieronder vindt u de aangepaste planning van de werkzaamheden. De eerste drie fasen zijn door de vorige
aannemer al afgerond.
Fase Gedeelte
Periode
4
Mechtildisstraat: Leenherenstraat tot inrit Phoenixplaats
3 t/m 5 oktober 2012
5
Mechtildisstraat: inrit Phoenixplaats
8 t/m 12 oktober 2012
6
Mechtildisstraat: inrit Phoenixplaats t/m Stuivesantplein
8 oktober t/m begin november 2012
7
Leenherenstraat: Mechtildisstraat t/m Van de Coulsterstraat Begin november t/m eind december
en Hertogstraat tot Ridderstraat
2012
8
Leenherenstraat: Van de Coulsterstraat t/m Vendeliersstraat Begin januari t/m begin februari 2013
Tijdelijke verkeersmaatregelen
De straat is ter hoogte van de werkzaamheden afgesloten voor al het verkeer. Dinsdag 9 en woensdag 10
oktober is de Phoenixplaats alleen bereikbaar voor personenauto's en niet voor grote voertuigen, zoals
vrachtauto's. Voor hulpdiensten gelden tijdens de werkzaamheden aangepaste routes.
Mogelijke overlast
U kunt geluidsoverlast hebben van de werkzaamheden. Ook kan uw woning tijdelijk moeilijk bereikbaar zijn. De
gemeente vraagt hiervoor uw begrip.
Afvalcontainers
De containers (duobak en papiercontainer) moeten tijdens de werkzaamheden buiten de wegafzetting staan en
goed bereikbaar zijn via verharde wegen. De ophaaldag blijft hetzelfde. De gemeente vraagt u de containers zo
veel mogelijk bij elkaar te plaatsen. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Zie andere zijde>>
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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 Tilburg. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 013 542 92 33 en per e-mail
jan.jaartsveld@tilburg.nl.
                                                                    

Alle informatie over actuele en toekomstige werkzaamheden aan wegen en groen, uitgevoerd door de gemeente Tilburg, is
ook te bekijken op: http://openbarewerken.tilburg.nl
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