Meest gestelde vragen en antwoorden Broekdijk
Vraag
Wat wordt er gedaan aan de weg?

Wat wordt er gedaan aan het fietspad:

Wat gebeurt er met de bomen?

Waarom worden de werkzaamheden uitgevoerd?

Hoe worden de bewoners geïnformeerd?

Waar en voor hoe lang wordt de Broekdijk
afgesloten voor doorgaand verkeer ?

Waar en wanneer wordt de weg afgesloten voor
bestemmingsverkeer?
Ik woon aan Hooidonk/Eikelkampen/Broekdijk.
Wanneer wordt de weg bij mijn woning/bedrijf
afgesloten en hoe kom ik dan bij mijn
huis/bedrijf?

Antwoord
De klinkerweg wordt opgebroken en voorzien
van nieuwe fundering en nieuwe klinkers, vanaf
de Hooidonkse Watermolen tot de
Gerwenseweg in Nuenen. Ter hoogte van
Eikelkampen worden de klinkers vervangen door
asfalt.
De weg wordt 5.00 m breed en krijgt
bermversteviging van grasbetonstroken.
Het asfalt-fietspad vanaf de Hooidonkse
Watermaolen tot Nerderwetten krijgt een
neiuwe asfaltlaag. Het tegel-fietspad van
Nederwetten tot Nuenen worden vervangen
door asfalt.
De bomen blijven zo veel mogelijk gehandhaafd.
Bomen die niet gezond zijn worden vervangen
door nieuwe bomen. Tijdens de werkzaamheden
wordt nagekeken of de gezonde bomen geen
schade oplopen door de aanleg van de weg. Als
het wortelstel te veel schade heeft worden deze
alsnog vervangen.
De klinkerverharding is versleten, de fundering is
niet sterk genoeg voor het zware verkeer en er
wordt te hard gereden. Daarom worden de
klinkers en de fundering vervangen en wordt de
weg visueel smaller door de klinkerverharding
5.00 m breed te maken. Effectief blijft de weg
even breed door de grasbetonstroken.
De bewoners van de Broekdijk, Eikelkampen en
Hooidonk en Nederwetten hebben een brief
ontvangen van de gemeente met de uitnodiging
voor de bewonersavond op dinsdag 20 augustus
2019 om 19.30 uur in De Koppelaar te
Nederwetten.
Informatie staat ook op de
www.nuenen.nl/bestuurorganisatie/reconstructie-broekdijk_43620/
De rijbaan wordt vanaf de Hooidonkse
Watermolen tot de aansluiting op de
Gerwenseweg afgesloten voor doorgaand
verkeer. Dat duurt van 2 september 2019 tot
mei 2020.
Voor de exacte locatie en tijdsduur van de
verkeersafzettingen kunt u de website
https://live.andes.nl/nuenen raadplegen.
De aannemer zorgt dat uw woning/bedrijf altijd
vanuit 1 kant bereikbaar blijft, behalve als de
weg ”voor de inrit” is opgebroken. De aannemer
geeft u een paar dagen vooraf bericht en maakt
afspraken over de bereikbaarheid.

Behouden nood- en hulpdiensten toegang tot de
Broekdijk?

Kunnen bewoners van de Broekdijk ook tijdelijk
gebruik maken van het fietspad?

Ik ben tegen de maatregelen, kan ik (nog)
bezwaar maken?

De nood en hulpdiensten zijn door ons
geïnformeerd over de werkzaamheden. De nood
en hulpdiensten behouden ten altijd toegang tot
de Broekdijk. De aannemer treft hiervoor
maatregelen.
Nee, het fietspad is hiervoor te smal. Er is grote
kans op schade aan voertuigen en bomen. Er
zijn ook onvoldoende uitwijkmogelijkheden
waardoor fietsers, voetgangers en
gemotoriseerd verkeer als tegenliggers niet
kunnen passeren.
Tegen de reconstructie van de Broekdijk en het
fietspad is geen bezwaar meer mogelijk.

