
 
 
 
 
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.  

 

 
 

Start uitvoering herinrichting centrum Kaatsheuvel 
 

Op maandag 14 september starten we met de herinrichting van het centrum! Van den Elshout en de 

Bont Waalwijk BV voert de werkzaamheden uit, in opdracht van de Gemeente Loon op Zand. Eerder 

meldden we u al dat het defintief ontwerp (DO), de fasering en planning klaar zijn. Wilt u deze 

documenten (opnieuw) raadplegen? U vindt ze via: www.loonopzand.nl/projecten/winkelhart-

kaatsheuvel/ 

 

Bewonersbrieven per fase 

Uiteraard wordt u tijdig geïnformeerd over de werkzaamheden. Dit doen we met bewonersbrieven in 

fases, zoals u ziet op het kaartje op de achterzijde. Dit jaar worden fases 1 en 2 uitgevoerd, in de 

Peperstraat. De Hoofdstraat volgt in 2021.  

 

Ingetogen starthandeling  

Maandagochtend 14 september wordt er een ingetogen startmoment georganiseerd op de plek waar 

we beginnen. Wethouder Gerard Bruijniks, het bouwteam en diverse vertegenwoordigers van 

belanghebbenden zijn hierbij aanwezig. Natuurlijk hadden we dit groot willen aanpakken, met alle 

betrokkenen. Vanwege Covid-19 kunnen we dit helaas niet doen. We hopen op uw begrip!  

  

Meer informatie 

De werkzaamheden worden aangestuurd door onze uitvoerder en omgevingsmanager Eddy 

Rombouts. Op werkdagen houdt Eddy tussen 13:00 en 14:00 een inloopspreekuur in de 

aannemersunit aan de Poolsestraat. 

 

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen over de aanstaande werkzaamheden?  

Dan kunt u ons als volgt bereiken:  

Mail: centrumkaatsheuvel@elshoutendebont.nl 

De BouwApp: ‘Herinrichting Centrum Kaatsheuvel’ (zie afbeelding hieronder). 

Telefoon: 0416 – 333 501.  

 

Wij gaan ervan uit hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groet, 

Bouwteam Kernwinkelgebied Kaatsheuvel 
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Fasering werkzaamheden 

 

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

 


