
Kern van de vraag Beantwoording

Vraag Terugkoppeling van het bouwteam

Zorg dat wandelaars goed kunnen lopen, er wonen veel ouderen in dit gebied Er wordt in het ontwerp zoveel mogelijk rekening gehouden met alle gebruikers, dus ook met wandelaars en ouderen. Alles 

wordt gelijkvloers met zo min mogelijk obstakels.

Komen er oplaadpunten voor electrische auto's? Nee, het gebied is een blauwe zone. Dit houdt in dat alleen kort parkeren met een parkeerschijf is toegestaan. Electrische 

auto's kunnen wel worden opgeladen op de omliggende parkeervelden. Deze bieden voldoende mogelijkheden.

Peperstraat is gevaarlijk voor fietsers. Te druk met auto's. Er worden verschillende maatregelen getroffen om de snelheid in het gebied te verlagen en doorgaand verkeer te 

ontmoedigen. Zo wordt de rijbaan een stuk smaller (maximaal 4 meter breed) en geldt er een maximum snelheid van 30 

km per uur. Bovendien worden er diverse pleintjes aangelegd, het rijden van plein naar plein werkt snelheidsvertragend.

Is de inrit Peperstraat na 50m eenrichtingsverkeer? Rekening houden met laad/losplaatsen theater, horeca, gemeentehuis Nee, dit deel ligt buiten het huidige projectgebied. Er verandert (momenteel) dus nog niets aan de huidige situatie. 

Kunnen bewoners Peperstraat een tijdelijke parkeervergunning krijgen voor Lievekenshoek en omgeving?

En na reductie parkeerplaatsen in het centrumgebied. UPDATE 17-02: Is het mogelijk een tijdelijke parkeervergunning te verstrekken aan 

niet vergunninghouders tijdens de werkzaamheden wanneer er niet op acceptabele loopafstand van de woning geparkeerd kan worden?

Nee, er zijn voldoende parkeerplaatsen. De blauwe zone (parkeren met parkeerschijf) geldt tot 19.00 uur. Daarna kunt u 

vrij parkeren. 

UPDATE nav aanvullende vraag : Voor aanvang van de werkzaamheden zal er een fasering en planning worden opgesteld. 

Deze zal met diverse belanghebbenden worden besproken om bevoorrading en toegankelijkheid te waarborgen. Wij zullen 

u hiervan op de hoogte houden. Daarnaast zal de tijdelijke maatregel (waarbij uitsluitend bewoners mogen parkeren in de 

Bogaerd) worden opgeheven zodra de werkzaamheden aan het appartementencomplex zijn afgerond. Er zullen tijdens de 

uitvoering van de werkzaamheden in het Kernwinkelgebied geen parkeervergunningen worden verstrekt. 

Voorziening voor peuken en kauwgum. Er zijn speciale "tegels" waar je peuken in kunt gooien. Het past niet binnen het gemeentebeleid deze tegels toe te passen. De gemeente wil roken niet faciliteren. Bovendien leert 

de praktijk ons dat deze tegels in centrum gebieden niet werken. 

In de Hoofdstraat is een losperron gewenst (bijv bij de Poolsestraat) voor de Etos, Zeeman, Expert. 

Net als bij de Aldi in de De Rooystraat

Er wordt gezocht naar een oplossing voor een laad- en loszone in de Hoofdstraat ter hoogte van Hoofdstraat 50a. Hierbij 

wordt rekening gehouden met de uitrit die zich bevindt tussen hoofdstraat 50 en 50a. In de Poolsestraat komt geen 

voorziening. 

UPDATE: Er heeft overleg plaatsgevonden met de betrokken partijen en er is een alternatief gevonden. Dit is verwerkt in 

het ontwerp.

Peperstraat en Lievekenshoek zijn nu al te druk met auto's (stoepen volgeparkeerd). 

Dit wordt straks erger als men vanuit de Peperstraat niet meer linksaf kan.

De gemeente heeft dit laten onderzoeken. Hieruit is gebleken dat dit binnen de nieuwe situatie niet zal gebeuren. Als dit 

toch voorkomt zal de gemeente maatregelen nemen.

Aandacht voor laden en lossen Het huidige ontwerp voorziet in drie laad- en losplekken. 

Parkeerplaatsen (5x) Lievekenshoek meenemen Dit deel ligt buiten het huidige ontwerpgebied/ plangebied. Er verandert (momenteel) dus nog niets aan de huidige 

situatie. 

Terras bij het Mantel Match Cafe (horeca) in de Peperstraat. UPDATE 14-02: géén fietsnieten voor de deur. Parkeerplaats is geen 

probleem, dan kunnen de gasten parkeren.

De projectleider (Eddy Rombouts) zal binnenkort contact opnemen met de eigenaren van de Peperstraat 11 en 13 om de 

wensen te bespreken, zodat deze zoveel mogelijk meegenomen kunnen worden in het ontwerp. 

UPDATE: de wensen zijn verwerkt in het ontwerp.

Duidelijke fietsplaats aangeven Ja, hier wordt rekening mee gehouden.

Goede bereikbaarheid voor ouderen Ja, hier wordt rekening mee gehouden in het ontwerp. Alles wordt gelijkvloers met zo min mogelijk obstakels.

Attributen voor kinderen meenemen in de plannen. Bewust van extra kosten, maar ouders verblijven langer in het centrum. Nee, dit is niet mogelijk. Het is een druk bezocht gebied dat toegankelijk is voor verkeer. Dit is geen goed uitgangspunt 

voor een veilige speelplaats voor kinderen. 

Twee laad/los plaatsen van 18 mtr (2 maxi bussen) gewenst in Hoofdstraat (thv Hoofdstr 70 en thv de kerk). Beide Zuidzijde. Het huidige ontwerp voorziet in drie laad- en losplekken. 

Laad/losplaats in de Hoofdstraat (in de buurt van de kerk). Blij met groen tegenover de kerk, zodat verkeer wordt tegengehouden Het huidige ontwerp voorziet in drie laad- en losplekken. 
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Invalide parkeerplaats bij de kerk Ja, er komt bij de kerk een invalideparkeerplaats. Deze wordt gerealiseerd in overleg met de Stichting 

Gehandicaptenplatform KLM.

Monumentenstatus hekwerk voor de kerk/ pastorie/ pastoraat Ja, dat klopt. Het bouwteam is hiervan op de hoogte. Hier wordt rekening mee gehouden.

Toegang rouwauto Van Gorp? In het ontwerp wordt hier rekening mee gehouden.

Toegang kerk bij de markt? Hier wordt rekening mee gehouden in het ontwerp. 

Toegang rouwauto voorkant Hoofdstr 32 (draaicirkel auto) Dit wordt meegenomen in het ontwerp.

Geen parkeervoorziening uitrit Hoofdstr 32 In het ontwerp wordt hier rekening mee gehouden.

Bij evenementen: bereikbaarheid uitvaartcentrum als Hoofdstraat is afgesloten Hier wordt rekening mee gehouden in het ontwerp.

Meenemen pad tussen pand Hoofdstraat 50-52, zoals besproken met Trudy Fabus. UPDATE 14-02: Er zijn in het verleden toezeggingen 

gedaan. Men begrijp dat volledige financiering niet mogelijk is, maar gaat uit van "sponsoring".

De projectleider (Eddy Rombouts) zal binnenkort contact opnemen met de eigenaar van het pad om de mogelijkheden te 

bespreken.

UPDATE: er heeft overleg plaatsgevonden en er is een offerte uitgebracht. Vervolgens is afgesproken dat de betrokkenen 

(indien gewenst) in overleg gaan met de gemeente. 

Komt invalideparkeerplaats tegenover Rabobank terug? Bezoekers zijn overwegend ouderen Dit deel ligt buiten het huidige ontwerpgebied/ plangebied. Er verandert (momenteel) dus nog niets aan de huidige 

situatie. 

Plein voor de Rabobank beperken voor voertuigen. Wordt veelvuldig gebruikt voor kort parkeren (pinnen). 

Vervolgens rijdt men tegen het verkeer in om de Peperstraat te verlaten.

Dit ligt buiten het huidige ontwerpgebied/ plangebied. Er verandert (momenteel) dus nog niets aan de huidige situatie. 

Geen laad/los plaats voor het pand Hoofdstraat 48 (juwelier) ivm kans op overvallen. UPDATE 14-02: Mogelijke oplossing kan worden 

gevonden in het creëren van obstakels (bijv fietsnieten of een bank), zodat vrachtverkeer niet voor het pand blijft staan. Er is momenteel 

een laad- en losverbod, maar dit wordt niet altijd nageleefd.

Hier zal rekening mee worden gehouden bij het zoeken naar een geschikte locatie voor de gewenste laad- en losplaats.

UPDATE: Na overleg met de betrokkenen is er een alternatief gevonden. Dit is in het ontwerp verwerkt.

Nov/dec zijn dé verkoopmaanden in onze winkel (juwelier). Zou fijn zijn als werkzaamheden dan zijn afgerond. De uitvoeringsplanning moet nog worden gemaakt. Hier zullen later afspraken over worden gemaakt.

UPDATE: de uitvoeringsplanning is gereed en met u gedeeld. Mocht u hier nog vragen over hebben, dan horen wij dat 

graag.

Aug/ sept/ okt zijn dé top maanden. Liever werkzaamheden januari/ februari. De uitvoeringsplanning moet nog worden gemaakt. Hier zullen later afspraken over worden gemaakt.

UPDATE: de uitvoeringsplanning is gereed en met u gedeeld. Mocht u hier nog vragen over hebben, dan horen wij dat 

graag.

Fietsers wel in het centrum Fietsers zijn van harte welkom in het centrum. Om dit te benadrukken worden meerdere maatregelen genomen om het 

centrum aantrekkelijk te maken voor fietsers. Zo wordt het autoverkeer afgeremd, is er gekozen voor een middengoot om 

fietsers meer comfort te bieden en komen er meer fietsparkeervoorzieningen. Bovendien komen er oplaadpunten voor 

electrische fietsen.

Geen parkeerplaats Peperstraat voor poort entree winkeliers/ bewoners Dit wordt meegenomen in het ontwerp.

Het hele centrum graag als 30 km zone De maximum snelheid in het gebied wordt 30km/uur.

Maximum snelheid in de steeg van de wasstraat dient te worden aangepast. Er wordt veel te hard gereden. Deze steeg is geen gemeentegrond. De bewoners en ondernemer kunnen hierover met elkaar in overleg en hier goede 

afspraken over maken.

Bij Lintenvisie is afgesproken dat er in december geen verbouwingen zullen zijn, dit is voor 95% van de ondernemers de drukste tijd. De uitvoeringsplanning moet nog worden gemaakt. Hier zullen later afspraken over worden gemaakt.

UPDATE: de uitvoeringsplanning is gereed en met u gedeeld. Mocht u hier nog vragen over hebben, dan horen wij dat 

graag.

Pad tussen pand Hoofdstraat 50-52 ook graag opknappen. UPDATE 14-02: Er zijn in het verleden toezeggingen gedaan. Men begrijp dat 

volledige financiering niet mogelijk is, maar gaat uit van "sponsoring".

De projectleider (Eddy Rombouts) zal binnenkort contact opnemen met de eigenaar van het pad om de mogelijkheden te 

bespreken.

UPDATE: er heeft overleg plaatsgevonden en er is een offerte uitgebracht. Vervolgens is afgesproken dat de betrokkenen 

(indien gewenst) in overleg gaan met de gemeente. 

Laadpunten electrische auto's Nee, het gebied is een blauwe zone. Dit houdt in dat alleen kort parkeren met een parkeerschijf is toegestaan. Electrische 

auto's kunnen wel worden opgeladen op de omliggende parkeervelden. Deze bieden voldoende mogelijkheden.
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Laden en lossen (oa Intertoys) Het huidige ontwerp voorziet in drie laad- en losplekken. 

Laden en lossen in de Peperstraat is erg belangrijk (nu een probleem) In de Peperstraat is er ruimte om gedeeltelijk op het trottoir te staan tijdens het laden en lossen. De gemeente gaat dit niet 

reguleren middels aparte laad en los zones.

Eventueel terrasplaatsen/ ruimte rondom Peperstraat 11a. UPDATE 14-02: Géén fietsnieten voor de deur. Parkeerplaats is niet hinderlijk, 

dan kunnen de gasten parkeren.

De projectleider (Eddy Rombouts) zal binnenkort contact opnemen met de eigenaren van de Peperstraat 11 en 13 om de 

wensen te bespreken, zodat deze zoveel mogelijk meegenomen kunnen worden in het ontwerp. 

UPDATE 14-02: er heeft overleg plaatsgevonden. De wensen zijn duidelijk en worden verwerkt in het ontwerp.

Stuk parkeerplaatsen Lievekenshoek in dezelfde stijl als kern winkelgebied Dit deel ligt buiten het huidige ontwerpgebied/ plangebied. Er verandert (momenteel) dus nog niets aan de huidige 

situatie. 

Duidelijke fietsenstalling Dit wordt meegenomen in het ontwerp.

Bestrating mag fleuriger, nu op het plein erg saai De materiaalkeuze wordt niet gewijzigd. De keuze voor de bestrating is vastgelegd in de Lintenvisie. Naast de materialen 

die u al kent van het Anton Pieckplein zal op de aan te leggen pleintjes ook natuursteen worden gebruikt.

Geen middengoot Er is gekozen voor een weg met een middengoot om fietsers meer comfort te kunnen bieden. Daarnaast biedt de 

middengoot een fraaie uitstraling. Deze indeling met de middengoot blijft gehandhaafd. 

Plan is gebaseerd op het verleden, denk meer aan perspectieven in de toekomst (oa verlichting) Het verlichtingsplan moet nog worden opgesteld en vastgesteld. Bij de keuze van de verlichting wordt uitgegaan van de 

klassieke uitstraling (zoals is afgesproken in de Lintenvisie), waarin de moderne technieken worden geïntegreerd.

UPDATE: het verlichtingsplan is gereed en begin mei in de video deels met u gedeeld. Mocht u hier nog vragen over 

hebben, dan horen wij dat graag.

Er wordt in de Peperstraat vaak tegen het verkeer in gereden Bedankt voor deze melding. De gemeente zal hier actie op ondernemen.

Wat moet het straatbeeld worden van bestaande winkelpanden bij eventuele verbouwing (eventueel appartementen)? In de Lintenvisie zijn een aantal uitgangspunten vastgelegd. Indien meer gedetailleerde informatie gewenst is, dan kan dit 

altijd besproken worden. De gemeente staat open voor een gesprek.

Gebied tegenover de Primera (zijde Raadhuisstraat): hoe komt dit gebied er uit te zien? En welke boomsoort wordt gebruikt? Het beplantingsplan moet nog worden gemaakt en vastgelegd, waardoor deze vraag momenteel nog niet beantwoord kan 

worden.

UPDATE: het beplantingsplan is gereed en begin mei in de video deels met u gedeeld. Mocht u hier nog vragen over 

hebben, dan horen wij dat graag.

Gebied tegenover de Primera (zijde Raadhuisstraat):  welke boomsoort wordt hier gebruikt? Het beplantingsplan moet nog worden gemaakt en vastgelegd, waardoor deze vraag momenteel nog niet beantwoord kan 

worden.

UPDATE: het beplantingsplan is gereed en begin mei in de video deels met u gedeeld. Mocht u hier nog vragen over 

hebben, dan horen wij dat graag.

Gebied tegenover de Primera (zijde Raadhuisstraat):  blijft hier een kunstwerk? Dit ligt buiten het huidige ontwerpgebied/ plangebied. Er verandert (momenteel) dus nog niets aan de huidige situatie. 

Gebied tegenover de Primera (zijde Raadhuisstraat):  komt hier een monument tegel? Dit wordt nog nader onderzocht.

UPDATE: Nee, op deze locatie komt geen monument tegel.

Laad/ losplaats naast de Primera (zijde Raadhuisstraat) Dit ligt buiten het huidige ontwerpgebied/ plangebied. Er verandert (momenteel) dus nog niets aan de huidige situatie. 

Zebrapad van de Jan de Rooystraat verplaatsen naar de Raadhuisstraat Dit ligt buiten het huidige ontwerpgebied/ plangebied. Er verandert (momenteel) dus nog niets aan de huidige situatie. 

De parkeervakken bij de Primera diagonaal plaatsen Nee, dit is niet mogelijk. In dit gedeelte is tweerichtingsverkeer toegestaan, bovendien is dit ook de toegang tot de 

wasstraat.

Op de film zie ik weinig De film die u tijdens de presentatie zag wordt bij Primera ten toon gesteld. U kunt de film daar nog eens rustig bekijken. 

Daarnaast is de film ook digitaal beschikbaar, indien gewenst sturen wij u hem graag toe. Mocht u naar aanleiding daarvan 

nog vragen hebben, stuur dan een mailtje naar centrumkaatsheuvel@elshoutendebont.nl.
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De huidige verlichting is onveilig en voor slechtzienden een groot probleem Het verlichtingsplan moet nog worden opgesteld en vastgesteld. Bij de keuze van de verlichting wordt uitgegaan van de 

klassieke uitstraling (zoals is afgesproken in de Lintenvisie), waarin de moderne technieken worden geïntegreerd.

UPDATE: het verlichtingsplan is gereed en begin mei in de video deels met u gedeeld. Mocht u hier nog vragen over 

hebben, dan horen wij dat graag.

Laadpunten electrische auto's Nee, het gebied is een blauwe zone. Dit houdt in dat alleen kort parkeren met een parkeerschijf is toegestaan. Electrische 

auto's kunnen wel worden opgeladen op de omliggende parkeervelden. Deze bieden voldoende mogelijkheden.

Laden & lossen Het huidige ontwerp voorziet in drie laad- en losplekken. 

Prachtig plan. Toch een verbeterpunt: parkeervakken bij Primera diagonaal maken (geeft meer overzicht voor bestuurder) Hartelijk dank voor het compliment. Het is niet mogelijk om de parkeerplaatsen diagonaal te plaatsen. In dit gedeelte is 

tweerichtingsverkeer toegestaan, bovendien is dit ook de toegang tot de wasstraat.

Er wordt erg hard gereden in de Peperstraat. Voorstel: drempel plaatsen om snelheid te verlagen Er wordt geen drempel geplaatst, maar er worden verschillende maatregelen getroffen om de snelheid in het gebied te 

verlagen en doorgaand verkeer te ontmoedigen. Bijvoorbeeld door het aanleggen van pleinen, dit werkt 

snelheidsvertragend. Ter hoogte van de Peperstraat-De Bogaert zal een extra plein worden gecreëerd. Dit plein wordt 

vormggegeven zoals het plein Hoofdstraat-Poolsestraat. 

Voor Peperstraat 13 geen parkeerplaatsen, maar bankjes en fietsplaatsen.UPDATE 14-02: Geen bankjes voor de deur plaatsen. Die 

kunnen eventueel aan de overzijde tegen de blinde muur. Wil graag ruimte voor een terras. Wellicht parkeerplaats voor nr 15 en boom 

omruilen.

De projectleider (Eddy Rombouts) zal binnenkort contact opnemen met de eigenaren van de Peperstraat 11 en 13 om de 

wensen te bespreken, zodat deze zoveel mogelijk meegenomen kunnen worden in het ontwerp.

UPDATE: er heeft overleg plaatsgevonden. De wensen zijn duidelijk en worden verwerkt in het ontwerp.

Bij entree 1: oplossing voor voertuigen die laden/ lossen bij de vluchtheuvel oversteekplaats? Vaak gevaarlijke situaties Dit ligt buiten het huidige ontwerpgebied/ plangebied. Er verandert (momenteel) dus nog niets aan de huidige situatie. 

Maak een laad/losplaats in de Poolsestraat, wel eenrichtingsverkeer Er is in de Poolsestraat ruimte om gedeeltelijk op het trottoir te staan tijdens het laden en lossen. De gemeente gaat dit 

niet reguleren middels aparte laad- en loszones.

Bereikbaarheid van de autowasserette in het nieuwe plan, maar ook tijdens de werkzaamheden Hier wordt rekening mee gehouden in de verdere uitwerking van het plan.

Kan het grijze vak doorlopen tot Hoofdstraat 97? Nee, dit is niet mogelijk volgens de afspraken die gemaakt zijn in de Lintenvisie.

Gevaarlijke kruising bij entree West? Dit ligt buiten het huidige ontwerpgebied/ plangebied. Er verandert (momenteel) dus nog niets aan de huidige situatie. 

Sluipverkeer Lievekenshoek De gemeente heeft dit laten onderzoeken. Hieruit is gebleken dat dit binnen de nieuwe situatie niet zal gebeuren. Als dit 

toch voorkomt zal de gemeente maatregelen nemen.

Bij entree West 2 richtingsverkeer tot nr 97 Dit wordt nader onderzocht.

UPDATE: Na onderzoek is besloten dat de verkeerssituatie gelijk blijft. Er verandert dus niets aan de huidige situatie.

Plein bij West is te groot (saai) Er is meer groen toegevoegd. Hierdoor ontstaat meer sfeer en wordt het plein aantrekkelijker gemaakt. 

Bij entree West een aparte losplaats maken Onderzocht wordt of dit in de Raadhuisstraat opgelost kan worden. 

UPDATE: Er wordt bij entree West geen aparte losplaats ingericht. 

Bij entree West een verlengde parkeerplaats voor busjes maken Onderzocht wordt of dit in de Raadhuisstraat opgelost kan worden. 

UPDATE: Er wordt bij entree West geen verlengde parkeerplaats voor busjes ingericht. Busjes hebben de mogelijkheid om 

in de Raadhuisstraat te stoppen..

Let op de wettelijke doorrij-breedte van 4,5 meter De wettelijke doorrij-breedte is minimaal 3,85m. Er is gekozen voor 4,00m, dit voldoet dus ruim aan de wettelijke eis. Er is 

ook overleg geweest met de carnavalsvereniging.

Meer stroom- en wateraansluitingen tbv evenementen realiseren Dit wordt nader onderzocht. Hierbij wordt ook gekeken naar de vuilwateraansluitingen.

UPDATE: Het college heeft besloten geen extra stroomvoorzieningen aan te brengen in het projectgebied. De extra 

vuilwatervoorzieningen worde wel aangebracht.
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Graag voor 15 juni reactie op verloop bouwplan ivm vergunningaanvraag Sinterklaasintocht en gebruik Hoofdstraat in week 45 De projectleider (Eddy Rombouts) zal dit voor 15 juni met u bespreken.

UPDATE: Er zal tijdens de uitvoering rekening worden gehouden met de Sinterklaasoptocht.

Mooie visie en inrichting. Fijn dat er iets met de input vanuit de Lintenvisie is gedaan. Bedankt voor het compliment.

Graag van de Lievekenshoek eenrichtingsverkeer maken, anders wordt dit een sluiproute De gemeente heeft dit laten onderzoeken. Hieruit is gebleken dat dit binnen de nieuwe situatie niet zal gebeuren. Als dit 

toch voorkomt zal de gemeente maatregelen nemen.

De huidige verlichting in de Hoofdstraat is slecht (het is meer een waakvlam) Het verlichtingsplan moet nog worden opgesteld en vastgesteld. Bij de keuze van de verlichting wordt uitgegaan van de 

klassieke uitstraling (zoals is afgesproken in de Lintenvisie), waarin de moderne technieken worden geïntegreerd.

UPDATE: het verlichtingsplan is gereed en begin mei in de video deels met u gedeeld. Mocht u hier nog vragen over 

hebben, dan horen wij dat graag.

Wordt de Lievekenshoek geen sluiproute? De gemeente heeft dit laten onderzoeken. Hieruit is gebleken dat dit binnen de nieuwe situatie niet zal gebeuren. Als dit 

toch voorkomt zal de gemeente maatregelen nemen.

Kruising Raadhuisstraat/Hoofdstraat/Jan de Rooijstraat wordt zeer gevaarlijk Dit ligt buiten het huidige ontwerpgebied/ plangebied. Er verandert (momenteel) dus nog niets aan de huidige situatie. 

Er is een inrit/ uitrit tussen Hoofdstraat 50-50a, hier is continu beweging. UPDATE 14-02: Men wenst geen vrachtverkeer voor de inrit, het 

betreft met name het vrachtverkeer van Zeeman, Etos, Bruna. Mogelijke oplossing alleen vrachtverkeer tot 12 meter toestaan voor de 

gevel.

Er wordt gezocht naar een oplossing voor een laad- en loszone in de Hoofdstraat ter hoogte van Hoofdstraat 50a. Hierbij 

wordt rekening gehouden met de uitrit die zich bevindt tussen Hoofdstraat 50 en 50a. In de Poolsestraat komt geen 

voorziening. 

UPDATE: Er heeft overleg plaatsgevonden met de betrokken partijen en er is een alternatief gevonden. Dit is verwerkt in 

het ontwerp.

De inrit/ uitrit bij Hoofdstraat 50 zou opnieuw worden bestraat. UPDATE 14-02: Er zijn in het verleden toezeggingen gedaan. Men begrijp 

dat volledige financiering niet mogelijk is, maar gaat uit van "sponsoring".

De projectleider (Eddy Rombouts) zal binnenkort contact opnemen met de eigenaar van het pad om de mogelijkheden te 

bespreken.

UPDATE: er heeft overleg plaatsgevonden en er is een offerte uitgebracht. Vervolgens is afgesproken dat de betrokkenen 

(indien gewenst) in overleg gaan met de gemeente. 

Waarom geen losperron in de Poolsestraat? Vanaf de parkeerplaats lopen veel voetgangers richting de Hoofdstraat. Om dit winkelend publiek meer comfort te bieden 

wordt er geen losplaats aangelegd. De Poolsestraat zal wel toegankelijk blijven voor calamiteiten.

Graag het stuk tussen Peperstraat en Hoofdstraat 2 richtingen houden. Verder prachtig plan. Complimenten Dit wordt nader onderzocht.

UPDATE: Na onderzoek is besloten dat de verkeerssituatie gelijk blijft. Er verandert dus niets aan de huidige situatie en dit 

stuk blijft tweerichtingsverkeer.

Graag rekening houden met dinsdag week 34 ivm centrumdag Stichting Jeugdpret De uitvoeringsplanning moet nog worden gemaakt. Hier zullen later afspraken over worden gemaakt.

UPDATE: de uitvoeringsplanning is gereed en met u gedeeld. Mocht u hier nog vragen over hebben, dan horen wij dat 

graag.

Graag contactgegevens opnemen in mailinglijst Uw gegevens zijn toegevoegd en u zult vanaf nu alle nieuwsberichten ontvangen. Daarnaast kunt u de BouwApp 

downloaden en dit project volgen in de app, zo bent u altijd op de hoogte.

Verzoek haagjes onder de leilinden versnipperd in het gehele centrum te plaatsen. Dat maakt het groen gezelliger/ rustiger. Duidelijke 

scheiding tussen weg- en voetgangerszone.

Het beplantingsplan moet nog worden gemaakt en vastgelegd, waardoor deze vraag momenteel nog niet beantwoord kan 

worden.

UPDATE: het beplantingsplan is gereed en begin mei in de video deels met u gedeeld. Mocht u hier nog vragen over 

hebben, dan horen wij dat graag.

Verzoek om bouwkundige opname voor aanvang en achteraf. Bewoner heeft klacht lopen bij gemeente omtrent schade pand, mogelijk 

veroorzaakt door vrachtverkeer, slechte riolering en trillend straatwerk.

Er wordt voorafgaand aan de uitvoering een bouwkundige opname verricht. 
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De meest historische panden staan aan zijde waar leilindes komen. Hierdoor wordt historisch zicht weggenomen. Het beplantingsplan moet nog worden gemaakt en vastgelegd. Uiteraard wordt in dit plan rekening gehouden rijks- en 

gemeentelijke monumentale panden en zullen bomen strategisch worden geplaatst

UPDATE: het beplantingsplan is gereed en begin mei in de video deels met u gedeeld. Mocht u hier nog vragen over 

hebben, dan horen wij dat graag.

Geen zwarte palen bij leilindes plaatsen, deze verstoren het straatbeeld Het beplantingsplan moet nog worden gemaakt en vastgelegd. Het streven is om de genoemde palen niet te gebruiken.

UPDATE: het beplantingsplan is gereed en begin mei in de video deels met u gedeeld. Mocht u hier nog vragen over 

hebben, dan horen wij dat graag.

Bewoner pleit voor het terugplaatsen van de historische waterput voor 83/85 Dit wordt nader onderzocht.

UPDATE: de gemeente en het bouwteam deelden deze wens. Helaas zijn er niet voldoende financiële middelen om dit te 

realiseren. 

Bewoner zou het eeuwig zonde vinden als de boom op het markante punt Hoofdstraat/ Peperstraat verdwijnt Er wordt nader onderzocht of de boom kan worden behouden.

UPDATE: De boom op het pleintje blijft behouden en zal blijven staan. De boom op de kruising blijft behouden, maar zal 

naar een andere locatie (nader te bepalen) worden verplaatst.

Beter beleid/ strengere regels tav uitstraling winkels en uithangborden (bijvoorbeeld centrum Den Bosch) De gemeente deelt deze wens en heeft dit ook aangegeven in beleidsstukken. Dit is een volgende stap in het proces en valt 

buiten de kaders van het huidige project. 

Panden die verwaarloosd worden door de gemeente laten aanpakken. Dit geeft een rustiger straatbeeld. De gemeente deelt deze wens en heeft dit ook aangegeven in beleidsstukken. Dit is een volgende stap in het proces en valt 

buiten de kaders van het huidige project. 

Wordt het paadje naast de Action aangepast Dit ligt buiten het huidige ontwerpgebied/ plangebied. Er verandert (momenteel) dus nog niets aan de huidige situatie. 

Wordt het riool vervangen? De huisaansluitingen worden preventief vervangen. Uit onderzoek blijkt dat het hoofdriool nog in goede staat is.

Worden nuts aanlsuitingen vernieuwd? Dit wordt nader onderzocht.

UPDATE: De bestaande nuts voorzieningen zijn nog van goede kwaliteit, vervanging is dus niet nodig. Alleen in de 

Peperstraat zal de hoofdleiding van het gas worden vernieuwd.

T-splitising rijbaan Hoofdstraat niet doortrekken Dit wordt meegenomen in het ontwerp.

Meer plein creëren Dit wordt meegenomen in het ontwerp.

Auto's zullen snelheid minderen, maar niet als rijloper er ligt Dit wordt meegenomen in het ontwerp.

Interesse in het project, graag toevoegen aan mailinglist Uw gegevens zijn toegevoegd en u zult vanaf nu alle nieuwsberichten ontvangen. Daarnaast kunt u de BouwApp 

downloaden en dit project volgen in de app, zo bent u altijd op de hoogte.

Parkeerschijf graag 2u ipv 1u Dit valt buiten de kaders van dit project. De gemeente heeft hier een beleid over. 

Peperstraat wordt veelal gebruikt als doorgangsstraat Ja, dat klopt. Door het deel van de Hoofdstraat ook aan te wijzen als éénrichtingsverkeer zal dit verkeer afnemen.

In de Hoofdstraat en de Peperstraat wordt veel te hard gereden, verandering van rijrichting zal een positief effect hebben Dat klopt. Door het deel van de Hoofdstraat ook aan te wijzen als éénrichtingsverkeer zal de snelheid verlagen. Daarnaast 

worden nog een aantal andere maatregelen getroffen om de snelheid in het gebied te verlagen en doorgaand verkeer te 

ontmoedigen. Zo wordt de rijbaan een stuk smaller (maximaal 4 meter breed) en geldt er een maximum snelheid van 30 

km per uur. Bovendien worden er diverse pleintjes aangelegd, het rijden van plein naar plein werkt snelheidsvertragend. 

Maak van de Lievekenshoek éénrichtingsverkeer De gemeente heeft dit laten onderzoeken. Hieruit is gebleken dat dit binnen de nieuwe situatie niet zal gebeuren. Als dit 

toch voorkomt zal de gemeente maatregelen nemen.

Denk aan een openbaar toilet Uw vraag gaat over gemeente beleid en valt buiten de kaders van dit project. Om antwoord te krijgen op uw vraag kunt u 

het beste contact opnemen met de gemeente.
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Plaats goed zichtbare asbakken (bijv van rvs). Het Anton Pieckplein ligt bezaaid met peuken. Het past niet binnen het gemeentebeleid om asbakken te plaatsen. De gemeente wil roken niet faciliteren. Bovendien leert 

de praktijk ons dat asbakken in centrum gebieden niet werken. 

Breedte rijweg 4m vraagt om problemen met laden en lossen Het huidige ontwerp voorziet in drie laad- en losplekken. 

Verbied laden en lossen voor vrachtverkeer tussen 09.00-18.00 uur Nee, dit is niet mogelijk. Er wordt in het ontwerp zoveel mogelijk rekening gehouden met alle gebruikers, dus ook met 

ondernemers. De voorgestelde maatregel kan ondernemers schaden en is daardoor geen optie.

Permanent camera toezicht op overlast van jongeren 's avonds en 's nachts en doe hier ook iets mee Op dit moment (in de huidige situatie) is er al camera toezicht. Ook in de nieuwe situatie zal er camera toezicht blijven.

Maak van het winkelgebied een 30 km zone en handhaaf dit De maximum snelheid in het gebied wordt 30km/uur.

Aandacht voor fietsparkeerplaatsen. Voorkeur voor meerdere korte plaatsen. Let ook op hoogte, zodat er bij evenementen 

bijvoorbeeld een marktkraam of iets dergelijks overheen geplaats kan worden.

Dit wordt meegenomen in de ontwerpfase.

Denk aan laadpunten voor fietsen Hier wordt rekening mee gehouden in het ontwerp.

Het is een wens om sporen van Anton Pieck of de Efteling in het centrum te verwerken. Dit wordt meegenomen in de ontwerpfase.

Watertappunt bij de hoek Peperstraat/Hoofdstraat (historisch besef oude pomp). 

Wellicht ombouw af laten wijken van standaard watertappunten.

Dit wordt nader onderzocht.

UPDATE: de gemeente en het bouwteam deelden deze wens. Helaas zijn er niet voldoende financiële middelen om dit te 

realiseren. 

Attentiestenen verwerken in straatwerk. Hier is 2 jaar geleden al budget voor vrijgemaakt door de gemeente, meer info volgt. Dit wordt meegenomen in de ontwerpfase.

De projectgrenzen van het project zijn historisch gezien te klein, maar de Lintenvisie strekt in de toekomst verder. Ja, dat klopt. Dit project is een onderdeel van de Lintenvisie.

Verbinding tussen bestuurlijk centrum Markt en vanuit historie uitgaanscentrum rondom kerk Dit wordt meegenomen in de ontwerpfase.

Reclame uitingen van winkels versoberen en eenduidig maken. De gemeente deelt deze wens en heeft dit ook aangegeven in beleidsstukken. Dit is een volgende stap in het proces en valt 

buiten de kaders van het huidige project. 

Er zijn geen Kolpersteine aanwezig en worden ook niet verwacht in de toekomst. Hartelijk dank voor deze informatie.

Door middel van kleur in openbare verlichting kan de veiligheid worden verhoogd. Deze mogelijkheden worden nader onderzocht. Hierbij wordt ook gekeken naar de financiële impact.

UPDATE: Na onderzoek is besloten om geen kleur toe te passen in de verlichting.

Camera’s via vaste voeding monteren op vooraf bepaalde flexibele punten op lichtmasten Dit wordt nader onderzocht.

UPDATE: Dit valt buiten de kaders van dit project. De veiligheidscoördinator van de gemeente zal dit verder oppakken. 

Eventueel ankerpunten t.b.v. vastzetten tenten voor evenementen Er wordt in het ontwerp zoveel mogelijk rekening gehouden met alle gebruikers, dus ook met alle evenementen. Hierbij 

wordt tevens gekeken naar de flexibiliteit van de faciliteiten. Het aanbrengen van ankerpunten is niet het uitgangspunt, 

omdat hierdoor de mogelijkheden in opstelling worden beperkt.

Locatie en hoeveelheid putkasten? Dit wordt nader onderzocht.

UPDATE: Er worden binnen dit project geen extra stroomvoorzieningen toegepast.

Bewegwijzering voor parkeerplaatsen buiten de scope De bewegwijzering voor de parkeerplaatsen valt inderdaad buiten het huidige ontwerpgebied/ plangebied. Desondanks 

heeft dit wel de aandacht. 

Denk ook aan laadpunten voor fietsen Dit wordt meegenomen in de ontwerpfase.

Prikkels aanbrengen voor ouderen door middel van kleur Deze mogelijkheden worden nader onderzocht. Hierbij wordt ook gekeken naar de financiële impact.

UPDATE: Na onderzoek is besloten om geen kleur extra kleur aan te brengen. Hier zijn niet voldoende financiële middelen 

voor.

Voldoende banken/rustpunten aanbrengen voor ouderen Hier wordt rekening mee gehouden in het ontwerp.

Let op fietsnieten, dit kunnen belemmeringen zijn bij het oversteken Dit wordt meegenomen in de ontwerpfase.

Voldoende stroompunten voor de evenementen van het Pleinenfestival. Dit wordt nader onderzocht.

UPDATE: Er komt één bovengrondse kast en één ondergrondse kast. Dit is meegenomen in het ontwerp.

Voldoende ruimte voor calamiteiten bij houden van Braderie. Dit wordt meegenomen in de ontwerpfase.
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Putkasten (stroomvoorzieningen) bij evenementen om obstakels van bovengrondse kabels te verminderen. Dit wordt nader onderzocht.

UPDATE: Er komt één bovengrondse kast en één ondergrondse kast. Dit is meegenomen in het ontwerp.

Minimaal het huidige aantal invalide parkeerplaatsen ( 3 stuks) handhaven. Hier wordt rekening mee gehouden in het ontwerp. De invalide parkeerplaatsen worden gerealiseerd in overleg met de 

Stichting Gehandicaptenplatform KLM.

Geen meubilair bv fietsnieten en/of banken tegen gevels (natuurlijke geleiding). Hier wordt rekening mee gehouden in het ontwerp.

Het gehandicaptenplatform wil graag inspraak in de diverse ontwerpstappen. Er is contact en overleg met de Stichting Gehandicaptenplatform KLM, zij worden betrokken bij het ontwerp.

Putkasten (stroomvoorzieningen) bij evenementen om obstakels van bovengrondse kabels te verminderen. In het ontwerp wordt hier rekening mee gehouden.

UPDATE: Er komt één bovengrondse kast en één ondergrondse kast. Dit is meegenomen in het ontwerp.

In het ontwerp het aantal “bulten” in het straatwerk minimaliseren ivm wegglijden. Hier wordt rekening mee gehouden in het ontwerp. Bovendien is er contact en overleg met de Stichting 

Gehandicaptenplatform KLM.

In het ontwerp en materiaalkeuzes rekening houden met comfort van mindervaliden en visiueel gehandicapten.

Bijvoorbeeld klik aan de goten, natuursteen keitjes etc.

Hier wordt rekening mee gehouden in het ontwerp. Bovendien is er contact en overleg met de Stichting 

Gehandicaptenplatform KLM.

Evenementen voorzieningen moeten functioneel zijn Dat klopt. Hier wordt uiteraard rekening mee gehouden.

Geen éénrichtingsverkeer in de Hoofdstraat. De klantenkring bestaat voornamelijk uit ouderen. Als deze niet meer via de Peperstraat aan 

kunnen komen, is er onvoldoende zicht op de etalage en dus weinig aantrekkingskracht. Dit kan klanten kosten.

De verkeerssituatie zal niet veranderen en blijft dus hetzelfde als in de huidige situatie.

Het pand wordt door het geplande groen te veel aan het zicht onttrokken (geen aantrekkingskracht) Het geplande groen betreft laagblijvend groen. Het pand zal dus op ooghoogte zichtbaar blijven.

Graag parkeervakken thv "van Maatje tot Maat" voor de klanten (met name ouderen) Dit is meegenomen in het ontwerp, aan de overzijde zijn parkeervak(ken) in het ontwerp opgenomen.

Ik heb de presentatie van 22-01 gemist. Wilt u mij op de hoogte brengen van de reacties op de gestelde vragen? De vragen inclusief antwoorden zijn toegestuurd.

Wens om meer vanuit de Schotsestraat te lossen middels bijvoorbeeld een palletwagen, Zeeman doet dit al regelmatig Dit wordt besproken met de centrummanager.

De ingang van mijn winkel bevindt zich in het steegje van de Action parkeerplaats richting de kerk. Het is niet wenselijk dat er auto's rijden 

in deze steeg aangezien dit onveilige situaties oplevert voor de winkelbezoekers. Sinds 1,5 jaar is de doorgang voor auto's geblokkeerd 

door tijdelijk geplaatste hekken, dit bevalt goed. UPDATE 05-03: de eigenaren van nr 47 wensen geen voorzieningen voor auto's, wel voor 

voetgangers.

De mede eigenaar van het pad heeft ook aangegeven gemotoriseerd verkeer niet te willen faciliteren op het pad. Dit is 

verwerkt in het voorlopig ontwerp. 

De rijrichting veranderen naar de bestaande situatie is een slecht idee. De Peperstraat wordt nu voor 70% gebruikt door doorgaand 

verkeer, ook zwaar vrachtverkeer. En er wordt veel te hard gereden. De rijrichting aanpassen van de Peperstraat naar de Raadhuisstraat 

was een prima oplossing geweest. Ik nodig u uit om bij mij te komen kijken.

De rijrichting wordt niet veranderd. Wel worden er in het projectgebied verschillende maatregelen getroffen om de 

snelheid in het gebied te verlagen en doorgaand verkeer te ontmoedigen. Zo wordt de rijbaan een stuk smaller (maximaal 4 

meter breed) en geldt er een maximum snelheid van 30 km per uur. Bovendien worden er diverse pleintjes aangelegd, het 

rijden van plein naar plein werkt snelheidsvertragend. Ter hoogte van de Peperstraat-De Bogaert zal een extra plein 

worden gecreëerd. Dit plein wordt vormggegeven zoals het plein Hoofdstraat-Poolsestraat. 

Wat is de meest logische plaats om de afvalcontainers te plaatsen? Is er nog plaats tussen het groen om dienen deze aan de overzijde 

geplaatst te worden?

Er zullen op een aantal plaatsen in de Peperstraat en Hoofdstraat opstel mogelijkheden zijn voor je container.

Deze opstel mogelijkheden zullen op het Voorlopig Ontwerp verwerkt zijn, welke binnenkort wordt gepresenteerd voor de 

omgeving.

Ik heb een electrische auto die ik op mijn oprit dien te laden, wordt hier rekening mee gehouden tijdens de uitvoering? Na de presentatie van het Voorlopig Ontwerp zal de uitvoeringsfasering en planning worden gemaakt.

Hierbij zal bereikbaarheid in het winkelgebied een groot aandachtspunt zijn. We zullen de mogelijkheden tzt persoonlijk 

met u bespreken.

UPDATE: de uitvoeringsplanning is gereed en met u gedeeld. Mocht u hier nog vragen over hebben, dan horen wij dat 

graag.

Complimenten voor het plan, het ziet er netjes uit. Bedankt.

Geen bezwaar tegen de Happer Tapper, mits deze geen belemmering geeft op het te voeren terras. Vanuit een financieel oogpunt is besloten de happer tapper niet te plaatsen.
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Wens: nog 1 parkeerplaats realiseren voor de bakkerij Dit is meegenomen in het ontwerp, er is een parkeerplaats in het ontwerp opgenomen.

Is het mogelijk om de huidige haag te handhaven ivm evenementen waarbij eventueel een foodtruck geplaatst kan worden? Dit is niet 

mogelijk in het nieuwe ontwerp. Voordeel van het nieuwe ontwerp is de natuurlijke afscheiding bij het terras.

In de Lintenvisie zijn een aantal uitgangspunten voor dit project vastgelegd. Uitgaande van de lintenvisie en het lijnenspel is 

het niet mogelijk de huidige haag te behouden. Uiteraard is er in het ontwerp wel rekening gehouden met ruimte voor 

evenementen.

Wens: graag straatwerk tot aan de gevel in dezelfde bestrating als de inrichting. Het betreft deels eigen grond, maar de eigenaar wil hier 

zelf niet voor betalen. In het verleden heeft men ook aangegeven de bestrating gelijk te willen aan de inrichting, maar dat is niet 

gehonoreerd door de gemeente.

Dit wordt meegenomen in de uitvoeringsfase. We nemen het straatwerk tot aan de gevel mee in dezelfde bestrating.

De antitamkraak obstakels (Jumboblokken) moeten blijven liggen, een mooier alternatief met gelijke functionaliteit zonder extra kosten is 

bespreekbaar. Het betreft een grote pui, deze is er al meerdere malen uitgereden.

In de nieuwe situatie blijven de Jumbo blokken gehandhaafd.

De perceelsgrens bij Hoofdstraat 101 loopt niet lekker, graag aandacht hiervoor (de eigenaar heeft hier ook al eens opmerkingen over 

gemaakt). Ook ligt er op die locatie nu andere bestrating, wellicht van de eigenaar?

In overleg met de eigenaar is ervoor gekozen de huidige bestrating te vernieuwen.

Is doorgang voor de Sinterklaasoptocht op 15 november 2020 door de Hoofdstraat mogelijk? De optocht trekt 's avonds 18.000 bezoekers Vanaf volgende week gaan er gesprekken lopen om fasering en planning concreet te maken. Wij komen hier half juni bij u 

op terug. 

UPDATE: Er zal tijdens de uitvoering rekening worden gehouden met de Sinterklaasoptocht.

Ik heb op 11 maart een vraag ingestuurd m.b.t. de locatie van de afvalcontainers op ophaaldagen gezien ik me zorgen maak over de 

bereikbaarheid van de op- afritten op deze dagen. Ze waren toen nog niet ingetekend. Klopt het dat deze ook op dit ontwerp nog niet zijn 

ingetekend?

De containeropstelplaatsen zijn nu wel ingetekend. U kan vanaf vanavond 18:00uur via de website 

www.loonopzand.nl/projecten de tekening bekijken. De opstelplaatsen zijn aangegeven met een wit 

afavalcontainersymbool. 

Bij het Poorthuys boven de Primera rijden fietsers vanuit de Hoofdstraat richting Raadhuisstraat vaak over het trottoir. Waardoor men bij 

het verlaten van de voordeur pardoes omver wordt gereden. Is dit misschien op te lossen met een" sluis" zodat de fietsers  af moeten 

stappen en ontmoedigd worden de bocht af te willen  steken?

Dank voor uw melding. We zullen deze doorzetten naar het ontwerpteam zodat deze meegenomen kan worden. We zullen 

dan eventueel te nemen maatregelen bespreken.

Zwaar waardeloos!!  Precies wat wij samen al dachten…..de decembermaand is voor elke winkelier super belangrijk en nu is de straat 

open, tof……  Dit heeft toch helemaal niets met corona te maken. Stel het maar uit en dan volgend voorjaar- beginnen. Nu hebben we de 

corona op ons dak en daarna de straat open…… Ik baal hier dus enorm van.

Straks is er dus geen winkelstraat meer nodig want dan zijn er geen winkels meer over.

Wij vinden het jammer, dat er de beleving is dat in december de straat “open” ligt.  Wij zijn ervan bewust dat die periode 

zeer belangrijk is voor de winkeliers in Kerngebied Kaatsheuvel. Graag nodigen wij u uit om de film met betrekking tot 

uitleg van het VO te bekijken, te vinden via onderstaande link, waarna u kan doorklikken naar video. 

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

Na ca 6 minuten van de film, legt de projectleider Eddy Rombouts uit hoe de komende weken, in overleg zal worden 

getreden met de winkeliers om tot een goede uitvoeringsplanning te komen. In het krantenartikel van gisteren in het 

Brabants Dagblad, geeft Wethouder Bruijniks aan, dat er indien nodig het werk wordt stil gelegd in de december maanden. 

Eddy Rombouts zal e.e.a.  in detail met u bespreken.

Er verandert niets. Hooguit wat beplanting. Heel jammer dat er niet gedurfd is om het autovrij te maken. Dit had makkelijk gekund en had 

het centrum veel meer gezelligheid en levendigheid gegeven. Ik heb zelf ook een auto, het is niet nodig door die straat te rijden. 

Bedankt voor uw terugkoppeling.

Er veranderd nu niks buiten wat modernisering. Het verkeer in een winkelstraat is een doorn in het oog. Zeker omdat de straat zo smal is. 

De Peperstraat is zelfs nog een stuk smaller en geeft een onveilig gevoel. 

Bedankt voor uw reactie.

Leuk idd de aanpassing maar zie liever een autovrij dorpshart. Durf als gemeente die auto is te were. Ja er zijn altijd voor en 

tegenstanders. Maar waarom een plan maken met minder parkeermogelijkheden las je het ook autovrij kan maken. Ik snap ook dat voor 

bewoners het lastig dan is om bij hun huis te komen maar als je daar gewoon palen maakt die kunnen zakken zoals in Waalwijk maak je 

het centrum veiliger voor iedereen. 

Bedankt voor uw terugkoppeling.
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Voor zover er uit de documentatie iets valt op te maken (een fatsoenlijke tekening ontbreekt) blijft de Hoofdstraat een racebaan voor 

auto's met nog steeds te  weinig ruimte voor voetgangers. Daarmee blijft het als winkelgebied gevaarlijk voor voetgangers en 

onaantrekkelijk. Zeker als de bestaande situatie van her en der op het trottoir achtergelaten reclameborden en fietsen, waardoor je als 

voetganger geregeld moet uitwijken naar de rijbaan,  blijft bestaan. Dan praat ik nog niet eens over social distancing op straat, wat 

domweg onmogelijk is en blijft. Elke cent die aan dit plan is/wordt uitgegeven is er een teveel.

Bedankt voor uw terugkoppeling.

De procescommunicatie is stroperig, ontoereikend, tekeningen ontbreken. Voor mij de eerste keer dat ik er iets van zie. Bedankt voor uw terugkoppeling.

Zolang er niets wezenlijk verandert aan de huidige situatie is dit alleen maar optisch opleuken van een slecht en achterhaald ontwerp, 

waarbij de auto centraal staat. Waarom zijn er in vredesnaam nog steeds parkeerplaatsen langs de Hoofdstraat opgenomen in het 

ontwerp? Er is parkeerruimte genoeg in de buurt. Stop ermee.

Bedankt voor uw reactie.

1 vraag: Komt er een oversteekplaats in de Peperstraat ongeveer ter hoogte van patatzaak. Dit zou zeer gewenst zijn. Hier steken namelijk 

veel  kinderen en veel andere mensen over.

Dit valt buiten de kaders van dit project. 

Onduidelijk wat de concrete verbeteringen zijn, veel woorden, vage ambities als "aandacht voor", "aansluiting op" en natuurlijk het 

modewoord "duurzaam" en "groen". 

Bedankt voor uw terugkoppeling.

Geef per concrete verbetering aan wat het is én wat het kost. Wat MEETBAAR moet worden bereikt. Het doel van dit project is het opknappen en opnieuw inrichten van het centrum van Kaatsheuvel. Dit project is onderdeel 

en een verdere vertaling van de eerder vastgestelde lintenvisie. Indien gewenst kunt u de volledige lintenvisie online 

bekijken. De nieuwe inrichting van het centrum van Kaatsheuvel wordt zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van de 

omgeving en de gebruikers, het beleid van de gemeente en passend binnen het vastgestelde budget voor dit project. Meer 

informatie over het budget kunt u terugvinden in de raadsbesluiten.

Verkeersbeleid? Parkeren? Nu vaak overdag dubbel parkeren van vrachtwagens (of busjes, zelfs personenauto's) voor laden en lossen. Hier is rekening mee gehouden in het ontwerp. Er zijn 3 laad- en loszones opgenomen.

ALS er een grote verandering wordt geambieerd, waarom dan geen wandelgebied a la Waalwijk? Zal dan wel kostbaar zijn tenzij men 

gewoon de bestrating handhaaft.

Het college heeft ervoor gekozen om de verkeerssituatie niet te wijzigen. De nieuwe inrichting komt overeen met dit 

besluit.

Er wordt geen budget genoemd, noch een kostenraming. Waarom heeft het voor de zoveelste keer opknappen van de 

Hoofdstraat/Peperstraat eigenlijk prioriteit gegeven de financiële problemen van de gemeente?

Dit project is onderdeel en een verdere vertaling van de eerder vastgestelde lintenvisie. Indien gewenst kunt u de volledige 

lintenvisie online bekijken. Meer informatie over het vastgestelde budget kunt u dit terugvinden in de raadsbesluiten.

Mijn mening is voer alleen klein onderhoud uit en het gemotoriseerd verkeer eruit tussen 10:00 en 17:00 a la Waalwijk Bedankt voor uw reactie.

Niet "geruisloos" beslissen zonder de financiele dekking duidelijk te communiceren. Verdere verhoging van OZB is ontoelaatbaar. Indien gewenst kunt meer informatie over het vastgestelde budget terugvinden in de raadsbesluiten.

Ook mis ik samenhang met de inrichtingsplannen van het centrum. Bouwen, verbouwen, afbreken, soorten retail etc. Dit project is onderdeel en een verdere vertaling van de eerder vastgestelde lintenvisie. Indien gewenst kunt u de volledige 

lintenvisie online bekijken. 

Naar mijn mening wordt er veel te weinig rekening gehouden met wensen van bewoners. Alle maatregelen en plannen zijn er op geënt 

om het (steeds kleiner wordende groepje) winkeliers en bedrijven in het centrum tevreden te stellen. 90% van de wensen van bewoners 

is zonder duidelijke uitleg niet gehonoreerd.

Wij vinden het spijtig om te horen dat u dit zo ervaart. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met alle gebruikers 

(dus ook met de bewoners), het beleid van de gemeente en het vastgestelde budget voor dit project. 

meer parkeerplaatsen voor bewoners. Het is prachtig dat het aantal parkeerplaatsen gereduceerd wordt om tussen 09.00 en 18.00 uur (9 

uur) een rustiger straatbeeld te geven. Maar dat dit tussen 18.00 en 09 uur (15 uur) zeer nadelige gevolgen heeft voor bewoners wordt 

zomaar aan voorbij gegaan.

Bij het instellen van het parkeervergunningsysteem in de Lievekenshoek e.o. is door gemeente o.a. als argument aangevoerd dat 

bewoners van de Peperstraat niet in aanmerking hoeven te komen voor een vergunning  in genoemd gebied omdat ruim voldoende 

parkeerplaatsen beschikbaar zouden zijn in de Peperstraat en Hoofdstraat. Hoe schofterig en choquerend om na amper een jaar het 

aantal parkeerplaatsen in deze straten te reduceren !!!

Het is een wens (politieke ambitie) van de gemeente om het centrum autoluw te maken. Bij de nieuwe inrichting van het 

centrum van Kaatsheuvel is zoveel mogelijk overeenstemming gezocht tussen de wensen van de omgeving en de 

gebruikers, het beleid van de gemeente en passend binnen het vastgestelde budget voor dit project.  Indien u meer 

informatie wenst over het parkeervergunningssysteem, dan kunt u het beste contact opnemen met de gemeente. 
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Kern van de vraag Beantwoording

Vraag Terugkoppeling van het bouwteam

De scherpte van de tekening laat te wensen over. Vervelend dat u dit zo ervaart. U kunt de tekening ook online bekijken op de website van de gemeente: 

www.loonopzand.nl/projecten/winkelhart-kaatsheuvel. Hier kunt u door in te zoomen de tekening haarscherp bekijken.

En de eenrichtingstraat poolsestraat vanaf de hoofdstraat omdraaien zo komt er minder verkeer en kan men makkelijker de parkeerplaats 

vinden om vandaar te voet in de hoofdstraat te winkelen.

Dit is vanuit verkeerstechnisch oogpunt niet wenselijk.

Verder ben ik van mening dat het autoverkeer en snelheid waarmee gereden wordt niet uit de straat wordt gehaald als u het niet geloofd 

kom eens eens een dagje in de straat zitten de tellingen die er zijn geweest dar heb ik mijn twijfels bij. Ook de auto's die staan te lossen  

en staan te wachten zetten hun motor niet uit wet wel de verantwoordelijkheid  van de mensen zelf maar wij zitten er mee dus voor ons 

geen parkeerplaatsen  is al meer gevraagd Dit is mijn reactie haal de snelheid en verkeer uit de straat.  ik snap dat het ontwerp klaar is 

maar een echt winkelgebied zou mooi zijn geweest met afgesloten straat dan heb je een echt centrum

Er worden verschillende maatregelen getroffen om de snelheid in het gebied te verlagen en doorgaand verkeer te 

ontmoedigen. Zo wordt de rijbaan een stuk smaller (maximaal 4 meter breed) en geldt er een maximum snelheid van 30 

km per uur. Bovendien worden er diverse pleintjes aangelegd, het rijden van plein naar plein werkt snelheidsvertragend.

Ziet er netjes uit en strak uit. Niet te veel kleine elementen. Bedankt voor dit compliment.

Voor welke hagen en bomen is gekozen? Soortnamen a.u.b. Het beplantingsplan moet nog worden gemaakt en vastgelegd, waardoor deze vraag momenteel nog niet beantwoord kan 

worden.

UPDATE: het beplantingsplan is gereed en begin mei in de video deels met u gedeeld. Mocht u hier nog vragen over 

hebben, dan horen wij dat graag.

Hij lijkt erop dat onoverzichtelijke hoeken in het wegdek, waarop voetgangers oversteken verdwijnen.

Hopelijk is het ook zo dat voetgangers ruimte krijgen en vlak begaanbare stoepen kunnen bewandelen. Nu is alles veel schuin en erg smal 

(voor de Zeeman/Blokker, voor het voormalige VVV bureau)

Er wordt in het ontwerp zoveel mogelijk rekening gehouden met alle gebruikers, dus ook met voetgangers. Alles wordt 

gelijkvloers met zo min mogelijk obstakels.

Het centrum oogt al jaren 'vies' en 'oud' mede ook door de leegstaande panden en de wandelgang naar de ingang van de Action. Het is nu 

erg rommelig en dat is erg jammer. Wellicht dat met nieuwe bestrating en meer groen het centrum aantrekkelijker wordt de panden te 

vullen en hopelijk wort ook de achterzijde van het centrum niet vergeten (betonplaten met scherpe ijzers aan de achterzijde van de 

Action/Jumbo/Familyfit en niet te vergeten de achterzijde van Mevlana!)

Het doel van dit project is het opknappen en dus ook aantrekkelijker maken van het centrum. De achterzijde van de 

panden valt buiten de kaders van dit project. 

Ik zou meer duidelijkheid willen hebben wat wanneer begint, hoe lang het gaat duren en wat er buiten de Hoofdstraat en de Peperstraat 

nog meer wordt aangepakt.

Volgens de huidige planning zal er na de bouwvak worden gestart met de uitvoering. De exacte uitvoeringsplanning wordt 

nog gemaakt en met u gedeeld.

UPDATE: de uitvoeringsplanning is gereed en met u gedeeld. Mocht u hier nog vragen over hebben, dan horen wij dat 

graag.
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