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LET OP: Afsluitingen werkzaamheden 

rotonde week later van start 
 

Onlangs ontving u van ons een nieuwsbrief over de start van de aanleg van de 

rotonde op het kruispunt Horst-Vaartstraat-Tilburgseweg. Hierin vermeldden wij 

maandag 9 september als startdatum van de werkzaamheden. Maar door een 

wijziging in de planning, starten we pas maandag 16 september. Ook de afsluiting en 

omleidingen gelden vanaf 16 september. 

 

Waarom een rotonde? 

Er wordt om verschillende redenen een rotonde aangelegd op dit kruispunt: 

• Veiligheid: Het huidige kruispunt wordt ervaren als onoverzichtelijk.  

Voor gebruikers is ook niet altijd duidelijk wie voorrang heeft. 

• Verkeersregulatie: Het kruispunt is nu vaak erg druk, wat zorgt voor een 

slechte doorstroming. Door de rotonde wordt al het verkeer beter 

gereguleerd. 

• Betere aansluiting op de Snelfietsroute. 

 

Afsluiting en omleidingsroute 

Het kruispunt wordt gedurende de werkzaamheden afgesloten voor gemotoriseerd 

verkeer. Voetgangers en fietsers te voet kunnen het kruispunt blijven passeren. 

Fietsers worden lokaal omgeleid. We verwachten dat de rotonde vóór kerst 2019 

wordt opgeleverd en de afsluiting wordt opgeheven.  

Tijdens de afsluiting leiden we het verkeer om via gele vooraankondigingsborden 

langs de weg. De omleidingen worden aangegeven door omleidingsroutes 1 tot en 

met 4. Op de bijgevoegde kaart ziet u hoe de routes lopen. Extra reistijd wordt zoveel 

mogelijk tot een minimum beperkt.   

Planning  

Vanaf maandag 16 september is de gehele kruising afgesloten en leiden we 

gemotoriseerd verkeer om. De eerste dagen verwijdert de aannemer alle bestrating. 

Daarna volgen de werkzaamheden in de grond, zoals het verleggen van kabels en 

leidingen. Aansluitend volgen de werkzaamheden voor de aanleg van de rotonde.  

We hebben de oplevering van de rotonde gepland in week 48. Onverwachte 

omstandigheden, zoals het weer, kunnen deze planning vertragen. In dat geval 

informeren wij u hierover. 
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Openbaar vervoer 

Tijdens de werkzaamheden vervalt de bushalte aan de Vaartstraat. Buslijnen 300 en 301 

worden dan omgeleid va de N261. De bushalte aan de Vaartstraat vervalt. Arriva verwijst 

op de vervallen bushalte naar de dichtstbijzijnde bushalte aan de Horst.  

Meer informatie over de busroute tijdens de afsluiting vindt u op de website van Arriva: 

www.arriva.nl/noordbrabant/reisinformatie/omleidingen-stremmingen.htm. 

  Houd u rekening met extra reistijd in verband met de omleidingsroute. 

 

Waar vindt u informatie over de werkzaamheden? 

U wordt op verschillende manieren op de hoogte gebracht over de stand van zaken van 

het project: 

- Bewonersbrieven voor direct aanwonenden. 

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

staat alle informatie over het project. 

- Huis-aan-huisblad De Duinkoerier. 

- Social media 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. Wij doen ons uiterste best om 

te zorgen dat u zo min mogelijk hinder ondervindt van de werkzaamheden. Alle 

werkzaamheden worden daarom uitgevoerd tussen 7.00 uur en 19.00 uur. Zo wordt 

eventuele geluidshinder beperkt tot overdag.  

Heeft u nog vragen?  
Bezoek dan de projectpagina op onze website: www.loonopzand.nl/snelfietsroute. Of neem 

contact met mij op via telefoonnummer 0416 – 289111 of door een e-mail te sturen naar 

p.nieuwerth@loonopzand.nl. 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Patrick Nieuwerth 

Projectteam Snelfietsroute Gemeente Loon op Zand  

 

http://www.arriva.nl/noordbrabant/reisinformatie/omleidingen-stremmingen.htm
http://www.loonopzand.nl/snelfietsroute
http://www.facebook.com/loonopzand
https://twitter.com/gemeenteloz
http://www.arriva.nl/noordbrabant/reisinformatie/omleidingen-stremmingen.htm
http://www.arriva.nl/noordbrabant/reisinformatie/omleidingen-stremmingen.htm
http://www.loonopzand.nl/snelfietsroute
mailto:p.nieuwerth@loonopzand.nl

