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                            DE COURANT TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN AAN DE EIKENLAAN

Contactpersoon: Matthijs Verweij
Email: m.verweij@smink-infra.nl
Telefoon: 033-3031700
www.scherpezeel.nl/eikenlaan-scherpenzeel

FASERING
fase 1 huisnr. 129 t/m 97
fase 2 huisnr. 95 t/m 63 
fase 3 huisnr. 61 t/m 43
fase 4 kruising Willearlaan

PLANNING
week 31 (2 augustus):  Diverse bestratingswerkzaamheden
week 32 (9 augustus):   Aanbrengen gootlagen fase 1 t/m 3
week 33 & 34  (16 augustus):  Aanbrengen Rijbaan fase 1 t/m/ 3
week 34 (23 augustus):   Start fase 5

Voor u ligt het Derde exemplaar 
van de courant waarmee wij u op 
de hoogte willen houden van de  
werkzaamheden aan de Eikenlaan.  
De vakantie is inmiddels begonnen maar wij 
gaan door! Voor de planning van de komende 
weken zie hieronder.

DE VAKANTIEKRANT

Langs de Eikenlaan worden groenvakken 
aangelegd. Tussen de Industrielaan en de 
Willaerlaan wordt in diverse groenvakken 
een uitstapstrook gerealiseerd van één rij 
40x60cm tegels. Het ontwerp voorziet niet in 
tegelpaden door de groenvakken. Wanneer 
dit voor u als bewoner van een tussenwoning 
zorgt voor onoverkomelijke problemen kunt 
u dit melden via eikenlaan@scherpenzeel.nl 
en wordt gekeken naar de noodzaak van een  
tegelpad door het groenvak.

GOED OM TE WETEN

Gedurende de uitvoering kunt u via 
m.verweij@smink-infra.nl vragen stellen. 
Smink-Infra staat u graag te woord. In deze 
nieuwsbrief selecteren wij één vraag en beant-
woorden deze voor alle lezers. Uiteraard wordt 
elke vraag eerst persoonlijk beantwoord. 
Vraag: Waarom worden in sommige groen-
vakken twee rijen 40x60cm tegels aangebracht 
en andere één rij? Antwoord: De enkele 
rij is bestemd als uitstapstrook en de dubbele 
rijen (ter hoogte van de brandgangen) is een 
opstelplaats voor afvalcontainers. 

VRAAG & ANTWOORD

Gemeente Scherpenzeel, Postbus 100 - 3925 ZJ Scherpenzeel,  Stationsweg 389a - 3925 CC Scherpenzeel

• de riolering in fase 1 t/m 4 is       
aangebracht;

• de funderingen t.b.v. de weg zijn 
aangebracht in fase 1 t/m 4;

• Diverse werkzaamheden 
aan de duikers in de watergang zijn 
afgerond.

De werkzaamheden verlopen zo voorspoe-
dig dat we momenteel voorlopen op de 
oorspronkelijke planning.

VOORTGANG

fase 5 huisnr. 41b t/m 31
fase 6 huisnr. 29 t/m 13
fase 7 huisnr. 11 t/m 1

CONTACTGEGEVENS

Juli/augustus 2021
jaargang 1 - uitgave 3

BEZOEK KWEKERIJ
Op woensdag 16 juni is samen met een 
afvaardiging van het bewonerscomité de 
kwekerij in Udenhout bezocht. Een ruim 
assortiment aan eiken en andere soorten 
zijn door ‘Thomas’ van kwekerij Udenhout 
gepresenteerd. In samenspraak met het 

bewonerscomité zijn drie verschillende eiken 
uitgekozen. De keuze voor het sierplant-
soen volgt binnekort. Op de website van de 
gemeente zal de overzichtstekening terug te 
vinden zijn met de ‘groene’ invulling van de 
Eikenlaan.


