
 
 
 
 
Aan de eigenaren/bewoners van dit pand 
 
 
Betreft: Afsluitingen i.v.m. werkzaamheden Snelfietsroute F261  
 

 
Roosendaal, 11 april 2019 

 
Geachte eigenaar, bewoner,  
 
 
KWS Infra realiseert in opdracht van de gemeente Loon op Zand een gedeelte van de Snelfietsroute 
op het traject van de gemeente Loon op Zand. De werkzaamheden verlopen voorspoedig. De 
gemeente Loon op Zand en KWS Infra vinden het belangrijk dat u goed op de hoogte bent en blijft 
over de werkzaamheden en eventuele hinder. Daarom ontvangt u van ons deze brief. 

Afgelopen periode hebben verschillende werkzaamheden plaatsgevonden zoals het plaatsen van de 
fietstunnel onder de Europalaan en het aanbrengen van het toekomstige fietspad ten zuiden van de 
Europalaan. Nu wordt het tijd om de aansluitingen op het bestaande fietspad te maken en het 
noordelijk deel aan te leggen. 

Planning 

 Vanaf maandag 15 april wordt het fietspad Eftelingsestraat afgesloten. Er wordt dan een korte 

omleidingsroute aangegeven.  

 Dinsdag 30 april vanaf 09.00 tot en met woensdag 1 mei 09.00 uur is de aansluiting van de 

bestaande Horst op de Europalaan voor alle verkeer afgesloten. Wij maken dan de nieuwe 

aansluiting gereed. 

 Vanaf woensdag 1 mei gaat het fietspad van de Eftelingsestraat en ook de verlegde Horst 

open voor verkeer. 

 Vanaf 1 mei is de fietstunnel nog niet open. Fietsers kunnen al wel vanuit de Eftelingsestraat 

over het nieuwe fietspad rijden tot aan de tunnel. Vervolgens kunnen zij ter hoogte van het 

Eftelinghotel oversteken en tijdelijk over het nieuw aangelegde fietspad rijden 

 Vanaf 13 mei tot en met maandagochtend 3 juni wordt het fietspad op de Duinlaan afgesloten. 

Er wordt dan een korte omleidingsroute aangegeven.  

 Maandag 3 juni gaat het gehele fietspad inclusief tunnel open.  

Afsluiting en omleidingsroute 

De afsluiting van het fietspad aan de Eftelingsestraat en de Horst is inmiddels al aangegeven via gele 
vooraankondigingsborden langs de weg. 

De omleidingsroutes worden vanaf het moment van afsluiting aangegeven langs de weg en blijven 
beperkt tot een minimale om rijtijd van enkele minuten. 

Openbaar vervoer 

Het openbaarvervoer kan gewoon blijven rijden. 



 
 
 
 
Waar vindt u informatie over de werkzaamheden? 
 
U wordt op verschillende manieren op de hoogte gebracht over de stand van zaken van het project: 

- Bewoners- en ondernemersbrieven voor direct aanwonenden 

- Inloopspreekuur: u bent met al uw vragen, klachten en opmerkingen van harte welkom iedere 

woensdag tussen 15.00 uur en 16.00 uur in de keet van KWS aan de Horst bij de kruising met 

de Eftelingsestraat. 

- Op de website: www.loonopzand.nl/ snelfietsroute van de gemeente Loon op Zand staat alle 

informatie over het project 

- KWS App: Deze app is te downloaden in de app store of Google Playstore. U zoekt op 

SnelFietsRoute F261 en klikt op toevoegen aan favorieten. Zodra wij een bericht plaatsen 

ontvangt u direct de informatie via de app. 

- Socialmedia van de gemeente Loon op Zand www.facebook.com/loonopzand en 

https://twitter.com/gemeenteloz 

- Website van Arriva : www.arriva.nl/noordbrabant/reisinformatie/omleidingen-stremmingen.htm 

 

Tot slot 

De werkzaamheden brengen geluidshinder met zich mee. Werken zonder overlast is helaas 
onmogelijk, maar wij doen ons uiterste best om te zorgen dat omwonenden en verkeersdeelnemers zo 
min mogelijk hinder ondervinden van de werkzaamheden.  

Heeft u nog vragen? Bel gerust met de omgevingsmanager Van KWS: Monique van Kilsdonk, 
telefoonnummer: 06-29036412. Uiteraard is het ook mogelijk om te mailen: mvankilsdonk@kws.nl. 

 

Bij calamiteiten na kantooruren kunt bellen met ons calamiteitennummer 06-21193363 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Projectteam Gemeente Loon op Zand en  
Projectteam KWS Infra Roosendaal-Sas van  
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