
 

  

  

   
 

 

Aan de bewoner(s) van dit pand 

 

Mobielnr.: 06-51 53 05 84 

E-mail: bo@trafficandmore.nl 

Groot-Ammers, 
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Mourik Infra B.V. 
 
Postbus 2  
2964 ZG Groot-Ammers 
Voorstraat 67 
2964 AJ Groot-Ammers 
Telefoon: 0184-66 72 00 
Email: infra@mourik.com 
Website: www.mourik.com 

 

 

  

Beste bewoners, belanghebbende,  

 

Op 27 juni 2022 heeft u van de gemeente Loon op Zand een brief over het project  

‘Groot onderhoud Van Haestrechtstraat – Wielstraat te Kaatsheuvel’ ontvangen. 

Wij, Mourik Infra B.V., zijn de aannemer die het werk gaat uitvoeren.  

 

In deze brief informeren wij u over de werkzaamheden, planning en bereikbaarheid.   

 

Werkzaamheden en planning (vier fases) 

Vanaf augustus 2022 tot aan het voorjaar van 2023, voeren wij grootschalige 

werkzaamheden uit op de Van Haestrechtstraat en Wielstraat. Dit gaat helaas gepaard met 

verkeersoverlast. Door de werkzaamheden te verdelen over vier fases, proberen we dit te 

beperken. Op bijgevoegd kaartje ziet u de vier fases.  

 

Op 29 augustus 2022 starten we met ‘Fase 1’ van de werkzaamheden.  

We starten ter hoogte van de kruising Meerdijk/Wielstraat en werken richting Hoekje.  

‘Fase 1’ duurt tot medio november 2022.  

Wanneer de werkzaamheden binnen deze fase zijn afgerond, verplaatsen we naar ‘Fase 2’ 

en zo verder tot en met ‘Fase 4’. Er zal dus altijd maar één wegvak afgesloten zijn.    

 

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van kabels en leidingen, vervangen van asfalt 

van de rijbaan en verharding van de fietspaden. Ook leggen wij verhoogde kruispunten, 

drempels en versmallingen aan en planten wij nieuwe bomen. 

 

Bereikbaarheid 

Om de werkzaamheden veilig uit te kunnen voeren, zijn wij helaas genoodzaakt om per fase, 

het wegvak volledig af te sluiten voor alle verkeer. Bestemmingsverkeer en nood- en 

hulpdiensten kunnen gebruik blijven maken van de Van Haestrechtstraat en/of Wielstraat tot 

aan het werkvak.  

Doorgaand auto- en fietsverkeer wordt omgeleid met borden. Op bijgaand kaartje ziet u de 

omleidingsroutes voor doorgaand autoverkeer (blauw) en doorgaand fietsverkeer (oranje). 

Deze routes gelden bij elke fase.  
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Communicatie tijdens het project 
Tijdens het project houden wij u graag op de hoogte. Dit doen wij als volgt:  
 

• Voor de start van de fase waarbinnen uw woning en/of bedrijf valt, informeren wij u 
per brief over de werkzaamheden, planning en bereikbaarheid van uw woning en/of 
bedrijf tijdens deze fasering.  

• Voor de start van de fase waarbinnen uw bedrijf valt, wordt er persoonlijk contact 
met u opgenomen, om de bereikbaarheid af te stemmen.   

• Op www.loonopzand.nl/haestrechtstraat-wielstraat vindt u alle informatie rondom het 
project. 

 

Contact 

Heeft u vragen of opmerkingen over de uitvoering van het project, de werkzaamheden of 

bent u gewoon geïnteresseerd? Dan kunt u contact opnemen met Bo Stempher van Mourik 

Infra, per mail via bo@trafficandmore.nl of telefonisch via 06-51 53 05 84. 

 

Heeft u vragen aan de gemeente? Dan kunt u contact opnemen met John Schoenmakers 

(toezichthouder) of Monica van der Lans (projectleider) per mail via 

projectteam.infra@loonopzand.nl of telefonisch via 0416-289 111. 

 

Wij hopen dat wij u voor dit moment voldoende hebben geïnformeerd en danken u bij 

voorbaat voor uw begrip tijdens de werkzaamheden. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Mourik Infra B.V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

mw. Bo Stempher 

Omgevingsmanager Mourik Infra B.V.  
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