
 
 
 
 
De gemeente gaat het vitale hart van Kaatsheuvel (Peperstraat – Hoofdstraat) opknappen en 
herinrichten. Het gebied wordt een prettig, groen en veilig gebied waar je fijn kunt ondernemen, 
winkelen en verblijven.  

 

 

Update planning uitvoering 

Zoals u weet, was het plan om voor de start van de uitvoering een inloopavond te organiseren. Zodat 

u het defintieve ontwerp kon bekijken en wij u konden informeren over de uitvoeringswijze en 

planning. Gezien de huidige maatregelen vanwege het coronavirus (COVID-19) is het niet mogelijk 

om deze bijeenkomst te organiseren. Daarom informeren wij u met deze brief. 

Op 11 mei informeerden wij u over het voorlopig ontwerp (VO). Op de website vindt u dit VO, samen 

met een filmpje waarin wij toelichting geven op het ontwerp: 

www.loonopzand.nl/projecten/winkelhart-kaatsheuvel/  

Antwoord op uw vragen 

Vervolgens heeft u via het online vragenformulier uw vragen en mening met ons gedeeld. Alle vragen 

zijn verzameld in een totaaloverzicht en het bouwteam heeft deze behandeld. Ook is er meer 

duidelijkheid over vragen die eerder zijn gesteld. Bent u benieuwd naar de vragen en antwoorden? 

Kijk dan op www.loonopzand.nl/projecten/winkelhart-kaatsheuvel/ of in de BouwApp.  

Het voorlopig ontwerp is nu uitgewerkt tot het definitieve ontwerp (DO), compleet met 

conceptplanning en fasering. Ook het definitieve ontwerp is terug te vinden op de genoemde 

website. 

 

Uitgangspunten planning 

De werkzaamheden starten in week 37 in de Peperstraat. Op de achterzijde van deze brief is een 

fasering met weeknummers opgenomen die bestaat uit 10 fases. De fases zijn indicatief en kunnen 

tijdens de uitvoering wijzigen! Waar mogelijk overlappen opeenvolgende fases elkaar. Dus wanneer 

de ene fase bijna is afgerond, starten we al met de volgende fase. Zo verkorten we de 

doorlooptijden.  

Deze brief en vergroting van de faseringstekening zijn terug te vinden op 

www.loonopzand.nl/projecten/winkelhart-kaatsheuvel/. 

Rekening gehouden met drukke periodes winkeliers 

In de planning is rekening gehouden met de periodes die voor winkeliers belangrijk zijn; er worden 

dan geen werkzaamheden uitgevoerd. Denk hierbij aan de volgende feestdagen en evenementen: 

- Sinterklaas en kerstperiode:  week 47 t/m week 1 2021; 

- Carnaval / kinderoptocht: 12-02-21 t/m 16-02-21; 

- Pleinfestival:   28-05-21; 

- Markt ten tijde kermis: 02-07-21. 
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Het vervolg 
 

Momenteel gaan we verder met het voorbereiden van de uitvoering. Tijdig voor start van de eerste 

fase ontvangt u van ons een brief met nadere informatie over de uitvoering en bereikbaarheid. Deze 

informatie zal ook gedeeld worden via de website van de gemeente en via de BouwApp.  

 

Met vriendelijke groet, 

Bouwteam Kernwinkelgebied Kaatsheuvel 

         

Deze afbeelding is ter indicatie, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie nodig of een vraag?  

Stuur dan een mail naar centrumkaatsheuvel@elshoutendebont.nl 


