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Onderwerp
Uitnodiging bewonersavond project Hei-akker e.o.

Beste bewoner,

Graag nodig ik u uit voor de bewonersavond project Hei-akker op maandag 4 februari 2019. Tijdens

de bewonersavond krijgt u een korte presentatie waarin het projectteam uitlegt hoe we tot het

definitieve ontwerp zijn gekomen, Na deze presentatie kunt u de tekeningen van het definitieve

ontwerp bekijken. Ook hebt u de mogelijkheid vragen te stellen aan projectmedewerkers en leden

van de werkgroep.

Locatie bewonersavond
De bewonersavond vindt plaats in de Raadzaal op de eerste etage in Het Klavier, Anton Pieckplein 1

in Kaatsheuvel. Deze bewonersavond begint om 19:30 uur en duurt tot ongeveer 21:00 uur.

Werkgroep
Anderhalf jaar geleden startte de gemeente met het project om de openbare ruimte van Hei-akker

opnieuw in te richten. Na enkele bewonersavonden werd een werkgroep opgericht met een

afvaardiging van bewoners. Het projectteam van de gemeente heeft samen met deze werkgroep

de nieuwe inrichting van de straat vormgegeven. Denk hierbij aan zaken zoals het groen,

parkeermogelijkheden en verkeersremmende maatregelen.
lk wil de werkgroep hartelijk danken voor hun inzet en goede bijdragen.

Gescheiden riool
Ook gaat de gemeente het huidige riool in de Hei-akker - Vlonderakker en een gedeelte van de

Berkakker - vervangen voor een gescheiden riool. Dit houdt in dat er een aparte rioolbuis voor

vuilwater en hemelwater komt. Ter voorbereiding op de rioolwerkzaamheden, legt een aannemer

nu al een buis onder de Europalaan naar de aanwezige vijver aan. Deze vijver gaat een andere

aannemer later dit jaar nog vergroten om al het extra water te kunnen verwerken.
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lnformatie
Hebt u vragen die niet tot de bewonersavond kunnen wachten? Mail deze dan naar Heidi Zijlmans,
projectondersteuning gemeente Loon op Zand, emailadres: h.zijlmans@loonopzand.nl.

Graag tot ziens op maandag 4 februari 2019!

Met vriendelijke roet,

Bruijniks
Wethouder
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