
2019-1 Ontvangstdatum:

Robert Martens Projectnummer:

Olijslager Gemeld door:

Veldhoven Telefoonnummer:

2019-2 Ontvangstdatum:

Robert Martens Projectnummer:

Annne van der 

Velden

Gemeld door:

Veldhoven Telefoonnummer:

                Meldingen omgevingsmanagement nieuwbouw 5L ASML:

Klachtenformulier - ontvangen klacht/ anders

Klacht/anders nummer: 28-6-2019

Opgesteld door: 20199000 

Gegevens

Bevindingen BMV:

Buiten de bouwhekken is het een project van een andere aannemer.

Wel worden de straten en bouwwegen op de bouwplaats worden regelmatig aangeveegd met 

een veegmachine en natgehouden met watertanks. Dit gebeurt regelmatig overdag ter 

voorkoming van hinder kan dit al vroeg in de ochtend uitgevoerd worden.

De machines op de fietspaden zullen bij gereed komen van de werkzaamheden alleen nog 

plaatsvinden indien hoogst noodzakelijk en met de nodige veiligheidsmaatregelen.

Afgehandeld op:     07-07-2017 Naam:      Noud te Riele BMV

Klachtenformulier - ontvangen klacht/ anders
Klacht/anders nummer: 22-08-2019

Ik fiets elke dag over de Run langs het bouwterrein. Soms lijkt het dat het voor mensen veiliger 

is op het bouwterrein dan op de straat. Over de (stoffige of natte) staat rijden vrachtwagens 

met betonplaten, betonwagens, wagens met bewapening, boeren met watertanks, 

graafmachines etc. Soms ook vrachtwagens achteruit. Dan is de weg aan de A67 zijde ook nog 

gedeeltelijk versmald en moeten daar de fietsers tussen door laveren. Op het fietspad wat al 

wel gereed is (kempenbaanzijde) rijden soms auto's en graafmachines. Tijdens deze het dagen 

zie ik elke dag veel jongeren richting Witven fietsen. Volgens mij duurt het niet lang voor een 

ernstig ongeluk.

Actie? (wie, wanneer, wat).

naam: Bewuste bouwers

Plaats: 079-3252425

Melding: Klacht E-mail: info@bewustebouwers.nl

Klachtomschrijving

Opgesteld door: 20199000 

Gegevens

naam: Bewuste bouwers

Plaats: 079-3252425

Melding: Klacht E-mail: info@bewustebouwers.nl

Klachtomschrijving



2019-3 Ontvangstdatum:

Robert Martens Projectnummer:

Piet Buul Gemeld door:

Veldhoven Telefoonnummer:

2019-4 Ontvangstdatum:

Robert Martens Projectnummer:

Pellen Gemeld door:

Melding: Klacht E-mail: info@bewustebouwers.nl

Klachtomschrijving

Waar nu de nieuwe parkeergarage voor ASML wordt gemaakt is ook een prachtig nieuw 

fietspad aangelegd. Echter als je vanuit Veldhoven het fietspad op wilt zit daar een vrij hoge 

rand waar je tegenaan moet fietsen (of eraf). Kan dit nu niet beter worden afgewerkt. Wij zijn 

deze zomer vanuit Zwitserland komen fietsen en nergens hebben we dit meegemaakt 

onderweg.

Opgesteld door: 20199000 

Gegevens

naam: Bewuste bouwers

Plaats: 079-3252425

Als buurtbewoner vind ik het jammer zo weinig informatie te krijgen over de bouw en verbouw 

werkzaamheden aan de heiberg in Veldhoven. Veel stof, slecht aangegeven wanneer de weg 

wordt afgesloten, zebrapad onzichtbaar door zand en stof. Vandaag tevens de hele dag 

werkzaamheden voor mijn huis tbv glasvezel. Rij tegels van onze oprit is eruit gehaald zonder 

overleg. Vreemd

Actie? (wie, wanneer, wat).

Beste Anne,

Wat betreft de glasvezel kan ik u melden dat dit werkzaamheden betreft waar wij ook geen 

weet van hebben. Hieraan kunnen wij dus ook niets doen.

Betreffende de weg doen wij alles om de overlast zoveel mogelijk te beperken, maar de 

weersomstandigheden zijn dusdanig dat dit een lastig verhaal is alles bij te houden.

Wij zullen het meenemen en de nodige aandacht geven.

m vr gr

Afgehandeld op: 29-08-2019 Naam: Noud van Riele BMV

Klachtenformulier - ontvangen klacht/ anders

Klacht/anders nummer: 18-9-2019

Actie? (wie, wanneer, wat).

Beste Heer Van Buul,

Helaas kunnen wij hier niets aan doen, daar dit een gemeentelijke aangelegenheid is.

Afgehandeld op:     19-09-2017 Naam:      Noud te Riele BMV

Klachtenformulier - ontvangen klacht/ anders
Klacht/anders nummer: 19-9-2019

Opgesteld door: 20199000 

Gegevens

naam: Bewuste bouwers



Veldhoven Telefoonnummer:

2019-5 Ontvangstdatum:

Robert Martens Projectnummer:

Will Gemeld door:

Veldhoven Telefoonnummer:

2019-6 Ontvangstdatum:

Robert Martens Projectnummer:

Plaats: 079-3252425

Melding: Klacht E-mail: info@bewustebouwers.nl

Klachtomschrijving

Er parkeren dagelijks werk mensen van de bouw op onze parking er staan bordjes dat de 

plaatsen gereserveerd zijn we plaatsen dagelijks briefjes onder de ramen maar daar trekken ze 

zich niets van aan

Actie? (wie, wanneer, wat).

Geachte Heer/mevrouw,

Ik zal hier melding van maken bij het andere project. Kan hier niks aan doen, daar dit buiten ons 

project is.

Afgehandeld op: 19-09-2019 Naam: Noud van Riele BMV

Klachtenformulier - ontvangen klacht/ anders
Klacht/anders nummer: 17-10-2019

Opgesteld door: 20199000 

Gegevens

naam: Bewuste bouwers

Plaats: 079-3252425

Melding: Klacht E-mail: info@bewustebouwers.nl

Klachtomschrijving

Het zebrapad tussen de kantoorruimte en de bouwplek zit erg vaak onder een laag modder of 

zand. Hierdoor is het zebrapad niet zichtbaar. De mensen die hem gebruiken lopen ook vaak 

zonder om te kijken rond. Ook zijn de verkeersregelaars opvallend vaak met andere dingen 

(telefoon ofzo) bezig ipv de omgeving en verkeer. Ik snap dat er gecommuniceerd moet worden 

met elkaar maar het lijkt vaak op iets anders. Ik hoop dat voor de veiligheid het zebrapad beter 

schoon gemaakt kan worden. Vriendelijke groet, Will

Actie? (wie, wanneer, wat).

Het een en ander is opgepakt en met ASML en de gemeente. Er wordt gekeken naar 

oplossingen.

Afgehandeld op: 17-10-2019 Naam: Noud te Riele BMV

Klachtenformulier - ontvangen klacht/ anders
Klacht/anders nummer: 28-11-2019

Opgesteld door: 20199000 

Gegevens



Voorbijganger Gemeld door:

Veldhoven Telefoonnummer:

Klachtomschrijving

Kan er iets aan gedaan worden voor deze mannen in weer en wind... verkeersregelaars??????

Actie? (wie, wanneer, wat).

Behoudens schuilvoorzieningen is de kleding aangepast aan de weersomstandigheden en wordt 

er geregeld gezorgd voor koffie en in extremen gevallen voor soep.

Afgehandeld op: 10-01-2020 Naam: Noud te Riele BMV

naam: Bewuste bouwers

Plaats: 079-3252425

Melding: Klacht E-mail: info@bewustebouwers.nl


