
Update : We rkzaamheden in

Ekerschot Noord
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Nieuwsflits, 10 november 2022

Bouwrijp maken

Eind juli 2O22 startlen de voorbereidingen

voor het bouwrijp maken. Na de

zomervakantie begon het grondwerk en de

aanleg van de riolering. ln week 48 Vm 50

worden de bouwwegen aangelegd. En in

januari 2023worden de kavels afgewerkt.

Daarna is de fase bouwrijp maken voor het

grootste deel van het plangebied afgerond.

Woningbouw

Nadat deze delen van het plangebied

bouwrijp zijn, kan vanaf februari 2023 de

bouw van woningen starten.

Noordelijk bosperceel

Om de ontsluiting voor de resterende

plandelen (appartementengebouwen van

De Bochten en woningbouw CPO-deel)

mogelijk te maken, wordt vanaf 1

december 2022 gestart met het vellen van

de bomen op het noordelijk bosperceel

aan de Peperstraat. Hiervoor is al eerder

een kapvergunning verleend.
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Met deze Nieuwflits infomeren we u over de werkzaamheden in het plangebied die de
komende tijd gaan plaatsvinden.

Aansluitend vinden ook daar

bodemsanering en archeologische

opgraving plaats én detectieonderzoek

naar oorlogsresten uit de Tweede

Wereldoorlog. Dit staat gepland voor de

periode januari llm maart2023.

Na afronding van deze werkzaamheden

wordt dit gebied bouwrijp gemaakt. Dit

staat gepland voor april2023.

Tijdelijke afsluiting in de Peperstraat

Vanwege de aanleg van een grote duiker

wordt de Peperstraat afgesloten voor

doorgaand verkeer van 14 november Vm

23 december 2022.

De duiker wordt aangelegd (tussen

huisnummer 1 en2) om het overtollige

regenwaterwater uit de kern van Oirschot

af te kunnen voeren naar een nieuw aan te

leggen hemelwaterberging ter hoogte van

de Gijzelaar. Vóór aanleg van de duiker

verurijdert Van der Zanden eerst de

verharding en verlegt zij kabels en

leidingen.Nieuwsflits
Pagina 1 van 2



ililfliluililil|íllllllllllilllllllllililllllllllll
22.U003656

Peperstraat 2 en 4 blijven in deze periode

direct bereikbaar via de Oude Grintweg.

De andere woningen in de Peperstraat via

Hedelen Gijzelaar.

Bewoners in de Peperstraat hebben

hierover deze week een aparte brief

ontvangen van Van der Zanden.

Tot slot

Heeft u verder nog vragen? Neem dan

contact op met de gemeente,

info@oirschot.nl

Afbeelding 1:

Afgesloten wegvak in de Peperstraat,

1 4 november ll m 23 december 2O22
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