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Beste bewoners, belanghebbende,  

 

Afgelopen 22 juli heeft u van ons, Mourik Infra B.V., een brief over het project ‘Groot 

onderhoud Van Haestrechtstraat – Wielstraat te Kaatsheuvel’ ontvangen.  

In deze brief informeren wij u over de werkzaamheden en planning van ‘Fase 2’ en uw 

bereikbaarheid tijdens de kerstperiode. 

 

Wegafsluiting en bereikbaarheid tijdens de kerstperiode 

Tijdens de kerstperiode van donderdag 22 december tot en met zondag 8 januari 2023, 

blijven de Wielstraat en Van Haestrechtstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. 

Doorgaand verkeer wordt omgeleid met gele borden. Ter hoogte van Wielstraat 29 wordt de 

weg afgesloten. Er worden hekken op de weg geplaatst en er komen verkeersborden te 

staan. Voor u als direct aanwonende geldt uiteraard dat uw woning of bedrijf te allen tijde 

bereikbaar blijft. Hoe u bereikbaar blijft, leest u in onderstaand kopje ‘Bereikbaarheid van uw 

woning of bedrijf’.  

 

Bereikbaarheid van uw woning of bedrijf tijdens de kerstperiode 

• Per fiets of lopend blijft uw woning of bedrijf bereikbaar vanaf beide kanten: zowel 
de kant van de gemeente Waalwijk via de Wielstraat, als de kant van de gemeente 
Kaatsheuvel via de Van Haestrechtstraat. Er wordt een doorgang gecreëerd voor 
fietsers en voetgangers.  
 

• Per auto geldt er een aanrijroute, zoals hieronder wordt beschreven. 
o Wielstraat 1 t/m 29 (oneven nummers), Wielstraat 2 t/m 12 (even nummers) en 

Plantloonseweg 7 en 8:  
Uw woning of bedrijf is alléén bereikbaar vanaf de kant van de gemeente 
Waalwijk via de Meerdijk en Hoekje (niet via de Wielstraat). 
 

o Wielstraat 31 t/m 37 (oneven nummers), Wielstraat 14 t/m 20 (even nummers), 
Van Haestrechtstraat, Duinlaan, Plantloonseweg 1 t/m 6 en Roestelbergseweg:  
Uw woning of bedrijf is alléén bereikbaar vanaf de kant van de gemeente 
Kaatsheuvel via de Van Haestrechtstraat. 
 

o Nood- en hulpdiensten maken bij een noodsituatie ook gebruik via deze 
aanrijroutes. 

 

 

https://www.google.nl/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.mourik-kado.nl%2F&psig=AOvVaw0lGu_F-L26FIyP5NaLzn-j&ust=1617370888679000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCODU7JyW3e8CFQAAAAAdAAAAABAD
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Werkzaamheden Wielstraat (Fase 2) 

Vanaf maandag 9 januari gaan wij verder met ‘Fase 2’ van de werkzaamheden. We starten 

ter hoogte van Wielstraat 29 en werken tot voorbij de kruising met de Plantloonseweg.  

‘Fase 2’ duurt tot medio maart 2023. Op bijgevoegd kaartje ziet u de exacte locatie van deze 

fase, de omleidingsroute voor doorgaand verkeer (blauw en oranje lijn) en de aanrijroute 

voor u als direct aanwonende (groene lijn). De werkzaamheden bestaan wederom uit het 

verleggen van kabels en leidingen en het vervangen van de rijbaan en fietspaden. 

 

Bereikbaarheid bestemmingsverkeer  

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

wegvak, zoals aangegeven als ‘Fase 2’ op bijgevoegd kaartje, volledig af te sluiten voor alle 

verkeer. U kunt gebruik blijven maken van de Van Haestrechtstraat en Wielstraat tot aan het 

afgesloten wegvak. Voor nood- en hulpdiensten zal uw woning en/of bedrijf altijd bereikbaar 

blijven. 

 

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. 

 

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

project.  

 

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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