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Aan: de bewoners van de wijk Engelsbergen, 
Vonderkwartier, Hagenkamp en Eliasterrein  

 
 
Betreft: afsluiting Karel Martelweg 
 
Geachte bewoners,  
 
Zoals u weet maakt een deel van de Karel Martelweg onderdeel uit van het nieuwe 
Genderpark. Op maandag 26 september 2016 wordt de Karel Martelweg vanaf 8:00u 
afgesloten voor het doorgaande autoverkeer. Op de achterzijde van deze brief vind u 
een overzichtstekening van de nieuwe situatie op en rondom de Karel Martelweg. 
 
Verkeerstellingen 
De Gemeente Eindhoven gaat verkeerstellingen uitvoeren vanaf  26 september om te 
beoordelen of er extra verkeersdruk in de wijk ontstaat door het afsluiten van de Karel 
Martelweg. Deze verkeerstellingen worden uitgevoerd op verzoek van een deel van de 
omwonenden. Als blijkt dat er door de afsluiting meer sluipverkeer door de wijk gaat 
rijden, wordt met de omwonenden naar een passende oplossing gezocht. 
 
Voortgang werkzaamheden Genderpark 
Op maandag 29 augustus zijn de saneringswerkzaamheden in het Genderpark hervat. 
De werkzaamheden in het Genderpark zijn volgens de planning vóór kerst 2016 gereed. 
Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt de nieuwe voetgangersbrug ook nog 
vóór deze datum geplaatst. Indien mogelijk willen wij graag tegemoet komen aan de 
wens van de omgeving door de delen van het park, die gereed zijn, zo snel mogelijk 
terug te geven aan de gebruikers van het park. 
 
Het werkterrein is nadrukkelijk geen speelterrein omdat er een sanering plaatsvindt en 
daardoor drijfzand aanwezig is. We willen u daarom nogmaals vragen mede ervoor zorg 
te dragen dat niemand, ook geen kinderen en honden, het werkterrein betreedt. Alvast 
dank voor uw oplettendheid! 
 
Meer informatie 
Tekeningen en overige informatie vindt u op www.eindhoven.nl/gestel. Contactpersoon 
voor de uitvoering van het project vanuit de gemeente is Leo Kerkhof, telefoon:  
06-54340984 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
Bas Drijvers  
projectleider uitvoering 

http://www.eindhoven.nl/gestel

