
Woningcorporatie Wooninc. herontwikkelt in overleg met 

de gemeente het gebied ten zuidwesten van het Station 

Geldrop. In dit nieuwbouwplan, De Jonkvrouw, komen 

diverse studio’s, appartementen en woningen. Ook de 

stationsomgeving wordt verbeterd waardoor en een betere 

en veiligere verbinding tussen de wijk Zesgehuchten en het 

centrum van Geldrop ontstaat. In deze nieuwsbrief geven we 

u een update van de plannen en de bouwwerkzaamheden. 

DE JONKVROUW BESTAAT UIT 4 DEELPLANNEN

Deelplan 1: woningen voor Lunet Zorg

Deelplan 2: woningen voor Vitalis WoonZorg Groep

Deelplan 3: een Wooninc.Plus gebouw voor senioren

Deelplan 4: appartementen in de vrije sector

Zodra er meer duidelijkheid is over de plannen, de inschrijf

wijze en de start verhuurdatum, ontvangt u van ons een 

nieuwsbrief. 

DE VOORBEREIDINGEN VOOR DE EERSTE WERKZAAMHEDEN 

ZIJN IN VOLLE GANG

De vergunningen zijn afgegeven. En bij een groot deel van het 

plangebied zijn bouwhekken geplaatst en worden voorbe

reidingen getroffen voor het saneren van de grond en het 

bouwrijp maken van het terrein.
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WE STARTEN DEZE ZOMER MET HET BOUWRIJP MAKEN  

VAN DE GROND VAN DEELPLAN 1, 2 EN 3 

Het groene deel links van de spoortunnel. Na het saneren 

maken we de grond bouwrijp. Naar verwachting starten deze 

werkzaamheden in augustus en ronden we dit voor het einde 

van het jaar af. Aansluitend starten we begin volgend jaar met 

de bouw van Deelplan 1, 2 en 3. De bouw gaat ongeveer twee 

jaar duren. 

In 2022 maken we het gebied woonrijp door de bestrating 

en beplanting aan te leggen, verlichting te plaatsen, en het 

gebied verder in te richten. De aanpassingen van het  

Tournooiveld en het fietspad realiseren we in de tweede  

helft van 2022.

VOLGEND JAAR STARTEN WE MET HET BOUWRIJP MAKEN VAN 

DE GROND VAN DEELPLAN 4

Het rode deel rechts van de spoortunnel. Naar verwachting 

starten we medio 2021. Vervolgens start ook hier de bouw van 

deelplan 4. De bouw gaat  ongeveer twee jaar duren. Aanslui

tend daaraan maken we ook dit gebied woonrijp. 

Dit deelplan wordt niet door Wooninc. maar door een  

ontwikkelaar gerealiseerd. Zodra er meer duidelijkheid is over 

de exacte plannen ontvangt u van ons een nieuwsbrief.

DE VOORBEREIDING EN DE BOUW DUREN MINIMAAL  

DRIE JAAR

In die periode vinden er op werkdagen werkzaamheden 

plaats tussen 06.30 uur en 17.30 uur. Het bouwverkeer rijdt via 

de Eindhovenseweg en de Losweg van en naar de bouw

plaats. Zodra er sprake is van werkzaamheden die ernstige 

verkeershinder of geluidshinder geven, ontvangt u van ons 

een nieuwsbrief. 

HEEFT U VRAGEN OVER DE BOUWWERKZAAMHEDEN?

Dan kunt u deze tijdens de bouwperiode aan de uitvoerder stellen 

door een mail te sturen naar:  dejonkvrouw.ws@strukton.com.

Vanzelfsprekend ziet de aannemer er streng op toe dat alle 

veiligheidsregels strikt worden opgevolgd. Ook houden zij 

zich aan de voorschriften van ProRail voor het werken in de 

directe omgeving van het spoor en de Gasunie inzake de 

aanwezige hogedruk gasleiding. 

VERKEERSOVERLAST

Het Tournooiveld blijft tijdens bouw van plandeel 1, 2 en 3 

open voor doorgaand verkeer. Pas nadat de bouw is  

afgerond, wordt de openbare weg aangepast en is het  

Tournooiveld en het fietspad tijdelijk gesloten voor verkeer. 

Op de bouwplaats is voldoende mogelijkheid voor het 

bouwverkeer om te parkeren. 

INKORTEN TUNNEL

We gaan er vanuit dat het verder inkorten van de tunnel  

onder het spoor, in overleg met ProRail, in de loop van 

volgend jaar plaatsvindt. We laten u zo snel mogelijk weten 

wanneer en hoe dit wordt aangepakt.

HONDEN UITLAATTERREIN 

Het gebied waar De Jonkvrouw komt, is niet meer te gebruiken 

als hondenuitlaatplaats. Na afronding van de bouw, bekijken 

we of er in de buurt van De Jonkvrouw nog andere honden

uitlaatstroken moeten komen. Op dit moment kunnen  

hondenbezitters terecht bij de volgende uitlaatstroken:

Parallelweg, Schepenstraat, Schoutstraat, Drossaardstraat

‘t Zand en Gijzenrooijseweg.

HEEFT U VRAGEN OVER DE JONKVROUW?

Neem dan contact op met Peter Verstraaten van de 

gemeente GeldropMierlo via (040) 289 38 93 of  

p.verstraaten@geldropmierlo.nl. 

U vindt alle informatie over het bouwplan De Jonkvrouw op 

www.geldropmierlo.nl  of wooninc.nl/projecten/jonkvrouw
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