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Onderwerp
Herinrichting Hei-akker, Vlonderakker en gedeelte Berkakker gereed

Beste bewoner,

Sinds de start in maart 2021 hebben wij de afgelopen maanden hard gewerkt aan de herinrichting

van de Hei-akker, Vlonderakker en gedeelte Berkakker. Aannemersbedrijf Van Wijlen B.V. uit

Sprang-Capelle heeft de werkzaamheden voor de gemeente Loon op Zand uitgevoerd.

De herinrichting is nu voor het overgrote deel gerealiseerd, maar wij moeten bijvoorbeeld nog

diverse lichtmasten plaatsen. Ook de nieuwe bomen en overig groen moeten nog aangeplant

worden. Daarnaast zijn er nog wat "restklusjes" en zoals gebruikelijk ook enkele herstelklusjes

Riolering
Bij de herinrichting hebben wij de (vuilwater-)riolering vervangen. Ook heeft de aannemer een

(schoon) hemelwaterriool aangelegd. Van een groot aantal woningen zijn na toestemming van de

bewoners aan de straatzijde de hemelwaterafvoeren afgekoppeld en aangesloten op het nieuwe

(schone) hemelwaterriool. Een mooie ontwikkeling en tegelijkertijd een duurzame constructie.

Beplanting
Onderdeel van de herinrichting is het aanbrengen van de groenvoorzieningen en nieuwe bomen in

de straat. Deze werkzaamheden staan gepland in het komend plantseizoen. ln afwachting daarop

hebben wij de groenvakken voor zover mogelijk tijdelijk voorzien van afrikaantjes.

Eindresultaat
De Hei-akker heeft een mooie uitstraling gekregen door de nieuwe inrichting van rijbaan met

fietssuggestiestroken, parkeerplaatsen en groenvakken. ln de Vlonderakker en een gedeelte van de

Berkakker hebben we een nieuwe rijbaan, parkeerplaatsen en groenvakken aangelegd.
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Veel bewoners, basisschool De Touwladder en Mikz Kinderopvang zijn blij met de herinrichting. Om

eerlijk te zijn, zijn er ook bewoners die niet zo blij mee zijn. Wij hebben vragen en ook een aantal

klachten ontvangen. Een aantal hiervan hebben wij inmiddels opgelost. Met de nog niet

afgehandelde vragen zijn wij nu druk bezig. Helaas kunnen wij niet alle wensen van de bewoners

vervullen. Wij zijn en gaan hierover wel met elkaar in gesprek.

lnformatie
Meer informatie over dit project vindt u op www.loonopzand.nl/heiakker

Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u deze mailen naar e-mailadres:
projectteam.infra@loonopzand.nl . Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op

Met vrie groet,

Joo ermans
Projectleider
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