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Beste bewoner(s), 
 
Via deze brief informeren wij u graag over de aanleg van twee rotondes op de Europalaan in Kaatsheuvel. 
 
 
Aanleiding en doel 
De Europalaan is een belangrijke en veel gebruikte weg in Kaatsheuvel. Helaas blijkt de weg ook onveilig. 
Automobilisten rijden geregeld te hard en oversteken voor fietsers en voetgangers is gevaarlijk. Tijd om 
hier iets aan te doen! 
 
Gemeente Loon op Zand heeft het adviesbureau ‘Jens | Ingenieurs & Adviseurs’ de opdracht gegeven om 
twee kruispunten aan de Europalaan opnieuw in te richten. Met als doel de snelheid omlaag te brengen en 
de weg veiliger te maken voor alle weggebruikers. Om dit te bereiken worden op de twee kruispunten 
Dreefseweg-Europalaan en Paulus Potterplein-Europalaan rotondes aangelegd. 
 
 
Extra kansen voor het klimaat 
Met de twee nieuwe rotondes komen extra klimaatkansen naar voren:  
 

✓ Riolering: Het bestaande vuilwaterriool is nog in goede staat en blijft liggen. Onder de rijbaan komt 
een extra hemelwaterriool. In dit riool wordt hemelwater (regen, hagel, sneeuw) opgevangen en 
apart van het vuilwater afgevoerd of terug de grond ingebracht. Dit helpt tegen droogte, hittestress 
en wateroverlast. 

✓ Groen: De Europalaan is onderdeel van de Groene Hoofdstructuur. Wij gaan de mogelijkheden om 
meer groen toe te voegen en bomen te compenseren bekijken. 
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Projectenwebsite www.onzeopenbareruimte.nl/europalaan-kaatsheuvel 
Voor de aanpassing van de kruispunten hebben wij een projectenwebsite opgericht. Via deze 
projectenwebsite houden wij u op de hoogte over de voortgang van het project. Wanneer tekeningen en 
documenten beschikbaar zijn, kunt u deze op de website downloaden. 
Via het reactieformulier neemt u rechtstreeks contact op. Wilt u op de hoogte blijven? Schrijf u dan in voor 
de ‘Updates’ in de blauwe kolom. 
 
De link naar de projectenwebsite is: www.onzeopenbareruimte.nl/europalaan-kaatsheuvel  
Of scan de QR-code onderaan deze brief om direct naar de projectenwebsite te gaan.  
 
 
Uw mening telt! 
Wij nodigen u van harte uit om mee te denken over de inrichting van uw woon- en leefomgeving. Hoe 
denkt u over de rotonde-oplossingen? Wat ziet u graag nog meer terug rondom de rotondes? Denk hierbij 
vooral aan de inrichting van het groen of de verkeersveiligheid.  
 
Het eerste schetsontwerp van de twee kruispunten vindt u op de projectenwebsite. 
Wij zien uw idee, reactie of verzoek graag tegemoet. U kunt hiervoor tot uiterlijk 16 oktober 2022 reageren 
via het reactieformulier op de projectenwebsite. 
 
Stuur uw reactie op tijd in. Na 16 oktober worden alle ideeën verzameld en getoetst aan de uitgangspunten 
en randvoorwaarden binnen het project. U krijgt na 4 weken reactie op uw idee of verzoek. 
 
Wij verwachten dat begin 2023 het definitief ontwerp klaar is. U ontvangt rond die tijd per brief een 
uitnodiging voor de presentatie van dit ontwerp. 
 
 
Meer informatie 
Uw contactpersoon voor dit project is Veerle van der Aar (Jens | Ingenieurs & Adviseurs). Mocht u 
rechtstreeks met haar contact willen opnemen over dit project, dan kan dit per mail via 
Veerle.vanderAar@jens-ct.nl of telefonisch via 06-20876820. 

 
Heeft u vragen aan de gemeente? Dan kunt u contact opnemen met Monica van der Lans (projectleider 
infra) per e-mail via projectteam.infra@loonopzand.nl of telefonisch via 0416-289 111. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
namens gemeente Loon op Zand, 
 
 
Veerle van der Aar 
Omgevingsmanager Jens | Ingenieurs & Adviseurs 
 
Monica van der Lans 
Projectleider infra | Gemeente Loon op Zand 
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