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Betreft: verbeteren kiss & ride en toegang station

Beste ondernemers en gebruikers,
U krijgt deze informatiebrief omdat er vanaf 6 maart tot eind april 2019 werkzaamheden rondom het station
en langs de kantoren aan het Kennedyplein plaatsvinden. Dit gebeurt in 4 (deel)fases. Waarbij ook in twee
weekenden wordt gewerkt. Op de achterkant van deze brief staan de fases met hun tijdplanning.
Wat gaan we doen
Belangrijkste doel is het verbeteren van het halen en brengen van reizigers op station Eindhoven. Die
verplaatsen we naar de achterzijde van het Kennedy Business Center. Tegelijkertijd verbeteren we de
ruimte voor busreizigers van het uitstapperron bij de taxistandplaatsen. En richten we de entree van het
station opnieuw in met nieuwe bestrating. Verder komt er een trottoir bij de laad- en loszone. Waardoor daar
geen auto’s meer kunnen parkeren. En bestraten we de rijweg en opstelruimte voor de taxi’s opnieuw.
Bereikbaarheid
Het gebied rondom het station is druk met voetgangers, fietsers, bussen en auto’s. Op het Kennedyplein
komt tijdelijk een aparte opstelstrook voor taxi’s. Verkeersregelaars leiden het (taxi)verkeer rondom het
station en Kennedy Business Center tijdens het werk in goede banen. Met enige hinder blijft het gebied met
de auto, fiets of te voet bereikbaar.
Meer informatie
Heeft u vragen of wilt u meer informatie over de uitvoering van het werk? Neem dan contact op met de
Maarten.de Korte, uitvoeringscoördinator van de gemeente, bereikbaar via (040) 238 63 70 of per mail
m.de.korte@eindhoven.nl. Tijdens de uitvoering kunt u ook contact opnemen met de uitvoerder van het
werk, Daniël Kersjes van aannemer Gebr. Remmits BV, bereikbaar op tel. 06-13217624.
Met vriendelijke groet,
Willem van der Veen
projectleider uitvoering
Bijlage(n): fasering en planning op de achterzijde

