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Geachte bewoner(s), ondernemer(s) en overige belanghebbende(n) , 

 

De gemeente Loon op Zand heeft het voornemen om in 2022 onderhoudswerkzaamheden uit te 

voeren in de Van Haestrechtstraat en de Wielstraat. In eerdere brieven hebben wij u al op de 

hoogte gebracht van de plannen. In het veld zijn inmiddels diverse inventarisatiewerkzaamheden en 

onderzoeken uitgevoerd. 

Doelstelling is om een duurzame en een verkeersveilige weginrichting te realiseren.  

 

De werkzaamheden betreffen met name: 

- het vervangen van de asfaltverharding van de rijbaan; 

- het aanbrengen van snelheidsremmende voorzieningen; 

- het verbreden van de fietspaden, waarbij de verharding wordt vervangen;  

- het realiseren van veilige fietsoversteken; 

- het rooien en aanplanten van nieuwe bomen; 

- het profileren en inzaaien van de bermen.  

 

Informatiemomenten ontwerp maandag 20 en woensdag 22 december 2021 

We zijn zover om het ontwerp aan de bewoners, ondernemers en belanghebbenden te presenteren. 

Wij willen u dan ook uitnodigen om deel te nemen aan een van de twee digitale 

informatiemomenten. Wegens Covid-maatregelen zijn we genoodzaakt digitale informatiemomenten 

via Teams te organiseren. Deze informatiemomenten zijn gepland op maandag 20 en woensdag 22 

december 2021. We lichten het ontwerp toe en u heeft gelegenheid om vragen te stellen.  

De aanvang van de informatiemomenten is om 17.00 uur en de eindtijd is 20.00 uur. 

Indien u hieraan wilt deelnemen dient u zich hiervoor uiterlijk 6 december 2021 aan te melden via 

het e-mailadres projectteam.infra@loonopzand.nl. Graag daarbij aangeven op welke dag u wilt 

deelnemen en welke tijd u het beste uitkomt. Wij kunnen dan een schema maken om niet te veel 

mailto:projectteam.infra@loonopzand.nl


 2 

personen tegelijk in de Teamsmeeting te hebben. Iedereen die zich heeft aangemeld ontvangt van 

ons een uitnodiging per e-mail. 

   

Planning 

We gaan in de maanden januari en februari van 2022 het werk aanbesteden om een aannemer te 

contracteren. Het werk staat voor uitvoering gepland in de periode april – december 2022, waarbij 

er in fases wordt gewerkt. Over de exacte uitvoeringsplanning wordt u uiteraard nader 

geïnformeerd. 

 

Vragenlijst 

We realiseren ons dat er veel belangen zijn in en rondom het projectgebied. De bereikbaarheid van 

woningen en bedrijven alsmede ook de veiligheid van de projectmedewerkers en weggebruikers 

tijdens de uitvoeringswerkzaamheden staat hierbij vanzelfsprekend centraal.  

Om inzicht te krijgen in de verschillende belangen  van bewoners en ondernemers willen wij u 

vragen de bijgevoegde vragenlijst in te vullen en middels bijgevoegde retourenvelop vóór 1 

december 2021 aan ons te retourneren. U kunt de ingevulde vragenlijst ook inscannen en mailen 

naar het e-mailadres projectteam.infra@loonopzand.nl. 

We willen zoveel mogelijk met wensen en ontsluitingsmogelijkheden rekening houden bij de 

uitvoering van de werkzaamheden. Overlast helemaal voorkomen kunnen we helaas niet. 

 

De ontwerptekeningen kunt u vanaf woensdag 24 november aanstaande inzien op de website van 

de gemeente Loon op Zand. Zie hiervoor : www.loonopzand.nl/herinrichtingVanHaestrechtstraat-

Wielstraat. 

 

Hopelijk hebben we u met deze brief tot zover voldoende geïnformeerd. Wij ontvangen van u graag 

de ingevulde vragenlijst retour. Voorts bent u van harte welkom op een van beide digitale 

informatiemomenten op maandag 20 of woensdag 22 december aanstaande. 

 
Wilt u bij eventuele vervolg correspondentie over deze zaak steeds het zaaknummer ZK21 .002331 
vermelden? 

 

Vragen  

Het kan natuurlijk zijn dat u vragen heeft. In dat geval mag u deze vragen mailen naar het 

projectteam afdeling Infra van de gemeente Loon op Zand, e-mailadres: 

projectteam.infra@loonopzand.nl . 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Joost Hermans, projectleider afdeling Infra 

 

 

Bijlage(n): 

Vragenlijst met retourenvelop 
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