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Geachte heer of mevrouw, 
 
 
Op maandag 24 januari 2022 start de firma van de Steen uit Berlicum met de 
werkzaamheden aan de kabels en leidingen in de Fret, Das en Eekhoornstraat op de Horst. 
Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden en de afsluitingen van de straat.  

Wat gaan we doen?  
• We vervangen alle gas-, elektra en waterleidingen in de 3 straten. 
• We vervangen de traforuimte aan het pad tussen Hoge Horst en Fretstraat. De 

nieuwe trafo wordt geplaatst tegenover de Fretstraat 22.  
• We vervangen het riool in de Fret, Das en Eekhoornstraat. 
• We leggen een apart regenwaterriool aan. Schoon regenwater verdwijnt nu nog via 

het riool. Dit aparte regenwaterriool voert straks af naar de watergang ten 
noordwesten van de Dasstraat. Dit voorkomt verdroging van de bodem. 

• We vervangen het asfalt door bestrating.  
• We vernieuwen de trottoirs en parkeerhavens.  

Vervanging gas, elektra en waterleidingen in de Fret, Das en Eekhoornstraat 
Deze werkzaamheden aan nutsvoorzieningen verdelen we in 3 fases. Iedere fase duurt 
ongeveer 7 tot 8 weken. Hoe de fases exact gaan lopen wordt nog nader aangegeven in 
aparte brieven door de firma Gebr. v. d. Steen. Is een fase gereed dan pakken we de 
volgende op. Mocht het voor werkzaamheden noodzakelijk zijn korte tijd elektra, gas of water 
af te sluiten krijgt u voorafgaand hierop nog een brief. Tijdens iedere fase stellen we een 
korte omleiding in.  
 
Aanleg riool en bestrating 
Zodra de firma van de Steen gereed is met hun werkzaamheden in de straten, start de 
gemeente met de aanleg van het riool. Ook dit doen we in fases. We verwachten ongeveer 
in week 26 (ongeveer 27 juni) hiermee te kunnen starten. Dit in overleg met de nu nog niet 
bekende aannemer. De aanbestedingsprocedure start begin maart. Naar verwachting is de 
hele klus eind november 2022 klaar. 
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Weghalen van de bestaande bomen 
In het plan is voorzien dat alle bestaande bomen vervangen worden door nieuwe bomen. 
Enerzijds omdat niet alle bomen passen in de nieuwe plannen. Anderzijds omdat de bomen 
ook tegen het eind van hun levensduur aan lopen. Door nu in het werk nieuwe bomen te 
planten met goede groeiplaatsen kunnen de bomen weer ruim 40 jaar vooruit. We halen de 
bestaande bomen voor 1 april nog weg, zodat er geen vogels in het voorjaar in gaan 
nestelen. 
 
Nieuwsbrief over project Fret, Das en Eekhoornstraat 
De gemeente maakt voor dit project een digitale nieuwsbrief. Op de inloopavond hebben al 
heel veel bewoners zich hiervoor opgegeven. Naast de voortgang van het werk vertellen we 
hierin ook alles over hoe het project wordt uitgevoerd en welke keuzes er gemaakt zijn in het 
ontwerp. U kunt zich nog steeds aanmelden voor deze nieuwsbrief via 
p.kersten@bergendal.nl. 
 
Gratis controleputje in uw tuin 
Als we gaan starten met de aanleg van het riool (eind juni), informeren we u hierover 
nogmaals met een brief. In deze brief bieden wij u als bewoner aan om het 
erfscheidingsputje op kosten van de gemeente te vervangen. Een erfscheidingsput is een 
controleput tussen de huisaansluiting en het gemeentelijk riool. Tijdens de uitvoering nemen 
wij dan contact met u op.  

Ophalen restafval, gft, papier en plastic 
Op de ophaaldagen kunt u uw afval plaatsen vóór de afzetting van het werkvak. In overleg 
met de firma van de Steen kan dit wellicht ook op andere locaties, mits de ophaaldienst deze 
locatie kan bereiken.  
 
Hinder? 
Tijdens de werkzaamheden kunt u tijdelijk niet met de auto bij uw woning komen. In iedere 
fase zal een gedeelte van de weg worden afgesloten. Wij zijn ons ervan bewust dat de 
werkzaamheden overlast kunnen geven. Wij proberen de overlast zoveel mogelijk te 
beperken. Wij hopen op uw begrip. 
 
Heeft u vragen over de planning of de werkzaamheden?  
Neem dan gerust contact op met de uitvoerder van firma van de Steen dhr. Houtzeel. Hij is 
te bereiken via 06-57 25 94 71  of via e-mail m.houtzeel@steen.nl.  Of met de gemeentelijk 
opzichter dhr. Bruisten. Hij is te bereiken via telefoonnummer 14024 of via e-mail 
r.bruisten@bergendal.nl   
 
 
 
Namens het college van burgemeester en wethouders van Berg en Dal, 

 

Kim Janssen 

Teamleider Beheer Openbare Ruimte en Facilitair Bedrijf 

 

 
Reageert u op deze brief? Vermeld dan altijd het zaaknummer. 


