
Praatjes vullen geen gaatjes 

 

Wijkplatform Hoogveld en wijkplatform Limbrichterveld hebben straal genoeg van de gigantische 

overlast bij de aanleg van Het Groene Net. 

De uitvoerend aannemer, A. Hak, blijkt keer op keer op keer lak te hebben aan elke afspraak die 

gemaakt wordt om de overlast als gevolg van de aanleg binnen de perken te houden. 

Een opsomming van niet gevolgde afspraken en aanvullende overlast: 

- De afsluiting vanwege proefsleuven in het tunneltje tussen Limbrichterveld en Hoogveld 

duurt geen week, maar anderhalve week. 

- De werkzaamheden op de Eisenhowerstraat-Bradleystraat duren twee keer zo lang als vooraf 

gemeld 

- De afsluiting van het tunneltje tussen Limbrichterveld en Hoogveld wordt slechts met enkele 

aanwonenden gedeeld; na ingrijpen van het wijkplatform wordt -met onze hulp- de rest van 

Hoogveld uiteindelijk toch ook geïnformeerd 

- De afsluiting duurt eerst één maand, vervolgens twee maanden en nu alweer drie maanden 

- De informatiebrieven worden niet overal bezorgd 

- Omleidingsroute voor fietsers vanwege de halfzijdige afsluiting van de Tunnelstraat leidt tot 

het vastlopen op andere werkzaamheden door A. Hak die eveneens vertraging hebben 

opgelopen 

- Wijk Limbrichterveld wordt eveneens niet geïnformeerd 

- Omleidingsroutes worden zonder enige aankondiging gewijzigd, of via vreemde routes 

geleid, waardoor de reistijd vanuit onze wijk naar bijvoorbeeld de voorzijde van het station 

verdubbeld tot verviervoudigd wordt. 

- De afspraak om de weekend-afsluiting van de Tunnelstraat minimaal 14 dagen vooraf aan te 

kondigen wordt niet opgevolgd; slechts 4 dagen voor uitvoering volgt pas een brief. 

- Tijdens voorvernoemde afsluiting wordt aangekondigd dat het tunneltje tussen Hoogveld en 

Limbrichterveld tijdelijk geopend wordt, zodat er onnodig rondrijdend sluipverkeer verwacht 

mag worden (en waarom wordt de wens van de wijk Hoogveld genegeerd en van de straat 

Heinseweg niet) 

En wat doet de gemeente als toezichthouder en Het Groene Net (bestaande uit gemeente én 

Ennatuurlijk) als opdrachtgever: h e l e m a a l   n i e t s ! Zoals bekend moet het Groene Net ook 

aangesloten worden op de Ligne. Is dit prestige-project (met grote leegstand) de reden waarom de 

gemeente zich in oorverdovend stilzwijgen hult? 

Hoogveld en Limbrichterveld zeggen daarom STOP! Stop met het maken van nieuwe gaten. Stop met 

het opwerpen van nieuwe blokkades. Stop met nieuwe ergernissen totdat het huidige werk is 

afgerond én er duidelijke afspraken zijn gemaakt met de aannemer over een eerlijke planning en 

strafmaatregelen bij het niet opvolgen ervan. Stop met het liegen over planningen. Stop met het niet 

informeren van de bewoners. Stop met het spelen van verstoppertje. 

Ons vertrouwen is op! Sta op! Wees eerlijk! Ben transparant! 

Namens alle bewoners en ondernemers,  


