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Groot onderhoud Leenherenstraat
Mechtildisstraat
Uitnodiging inloopavond woensdag 14 juli vanaf 19.00 uur

De gemeente is gestart met de voorbereiding van het groot onderhoud aan de
Leenherenstraat en het aansluitend gedeelte Mechtildisstraat, tot aan de Van HessenKasselstraat. Het nieuwe verkeerskundig ontwerp voldoet aan de huidige eisen. Er is geen
sprake van herinrichting. De bestaande situatie wordt zoveel mogelijk gehandhaafd.
Kleinschalige aanpassingen worden wel meegenomen, waaronder het pleintje bij de
Hertogstraat.
Inloopavond
De gemeente nodigt u uit voor de inloopavond om het voorlopig ontwerp te bekijken en
eventuele vragen te stellen. Er zijn medewerkers van de gemeente Tilburg aanwezig om uw
vragen te beantwoorden. U bent van harte welkom op:
woensdag 14 juli
tussen 19.00 en 21.00 uur
in buurtcentrum Jeruzalem, Caspar Houbenstraat 109, Tilburg

Bezoekadres
Stadhuisplein 130

Postadres
Postbus 90157
5000 LL Tilburg

Doorkiesnummer
013 542 91 26
Faxnummer

U kunt gewoon binnenlopen op een tijdstip dat u schikt.
Groot onderhoud Leenherenstraat en Mechtildisstraat
Tijdens het groot onderhoud wordt de bestrating van gevel tot gevel vervangen met een
iets bredere rijbaan en parkeerstroken tot gevolg. Het bestaande riool wordt aangepast
waarbij een extra hoofdriolering wordt aangelegd voor het afvoeren van regenwater. De
bestaande bomen in de Leenherenstraat worden vervangen. De bomen in de
Mechtildisstraat blijven gehandhaafd.
De exacte planning van de werkzaamheden is nog niet bekend. Het streven is 2011. Het
groot onderhoud is onder andere afhankelijk van andere projecten in uw omgeving, zoals
de afronding van het bouwproject Phoenixplaats. U ontvangt tijdig een nieuwe
bewonersbrief over de exacte start van de werkzaamheden.
Nog geen huisaansluiting op het riool?
Dan is het verstandig nu een aansluiting op het hoofdriool 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 40 meter bedraagt. Omdat de straat
tijdens het werk toch open ligt, geeft de gemeente een subsidie van 50% en kan een
rioolhuisaansluiting voor de helft van het gebruikelijke tarief worden aangebracht. Let wel:
het gaat om het gedeelte van de rioolhuisaansluiting dat in het openbaar gebied ligt. Voor
de aansluiting van het gedeelte tussen de woning en de grens van het openbaar gebied
moet u zelf zorgen. Wilt u gebruik maken van deze aantrekkelijke regeling of hebt u
daarover vragen? Neem dan voor oktober 2010 contact op met Pedro Melis van het
Ingenieursbureau. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 013 - 542 86 31 of via e-mail
pedro.melis@tilburg.nl.
Meer informatie
Hebt u nog vragen naar aanleiding van deze brief, dan kunt u contact opnemen met Henk
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Schietecat, gebiedscoördinator Oude Stad. Hij is van dinsdag tot en met donderdag
bereikbaar via telefoonnummer 013 - 542 91 26 of via e-mail henk.schietecat@tilburg.nl.
U kunt ook contact opnemen met Frank Martens, projectleider bij de gemeente. Hij is van
maandag tot en met donderdag bereikbaar via telefoonnummer 013 - 542 83 87 of via
email frank.martens@tilburg.nl.
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