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Onderhoudswerkzaamheden Taxusstraat
Start werkzaamheden woensdag 31 januari 2018
De gemeente start woensdag 31 januari de onderhoudswerkzaamheden in de Taxusstraat. De aanleiding
hiervoor zijn de klachten van bewoners over boomwortelopdruk in de straat. De gemeente gaat het riool
verleggen, opnieuw bestraten en het groen opnieuw inrichten. Vooraf leggen de nuts- en telecombedrijven
nieuwe kabels en leidingen aan. Afhankelijk van het weer is de verwachting dat alle werkzaamheden eind april
klaar zijn.
In de bijlage vindt u het definitief ontwerp. Tijdens de inloopavond in december 2016 is het voorlopig ontwerp
aan de bewoners gepresenteerd. De opmerkingen die deze avond gemaakt zijn, hebben geleid tot een aantal
kleine aanpassingen.
Inhoud werkzaamheden
Vanwege het vervangen van kabels en leidingen moet de gemeente eerst 18 bomen verwijderen. De
omgevingsvergunning hiervoor is inmiddels verleend. Daarna gaat de gemeente het riool verleggen en de nutsen telecombedrijven gaan aan de slag met de kabels en leidingen. Dit duurt ongeveer vijf weken.
Daarna gaat de gemeente opnieuw bestraten en het groen aanplanten. Er komen 12 nieuwe bomen met
daaronder groenvakken. Het gaat hier om verschillende boomsoorten om de biodiversiteit in de straat te
bevorderen. Er komen minder bomen terug om ervoor te zorgen dat ze voldoende ruimte hebben om te
groeien. Er komen ook drie losse groenvakken. Deze werkzaamheden duren ongeveer zeven weken.
Meer informatie over de werkzaamheden aan de kabels en leidingen ontvangt u van de nuts- en
telecombedrijven.
Parkeren
Om ervoor te zorgen dat bewoners tijdens de werkzaamheden hun auto in de straat kunnen blijven parkeren,
worden de werkzaamheden in fasen uitgevoerd. Ter hoogte van de kapwerkzaamheden is het aan beide
kanten van de straat niet mogelijk om te parkeren. Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk ergens anders moet
parkeren. De gemeente vraagt hiervoor uw begrip.
Mogelijke overlast
U kunt hinder ondervinden van het werkverkeer of geluidsoverlast hebben van de werkzaamheden. De
woningen zijn tijdens de werkzaamheden bereikbaar via loopschotten. De gemeente vraagt hiervoor uw
begrip.
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Afvalcontainers
De (duo)containers 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 zoveel mogelijk bij
elkaar te plaatsen. Alvast bedankt voor uw medewerking.
Op de hoogte blijven
Tijdens de werkzaamheden kunt u via een speciale Whatsapp-groep op de hoogte gehouden worden. U kunt
zich hiervoor aanmelden via het telefoonnummer 06 – 15 89 72 57.
Meer informatie
Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Marc Vernooij van de
gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer en 013 542 8673 en per e-mail
marc.vernooij@tilburg.nl.
Tijdens de werkzaamheden kunt u contact opnemen met Coen den Teuling van de gemeente. Hij is tijdens
werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06 15 89 72 57 en per e-mail coen.den.teuling@tilburg.nl.
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