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Herinrichting Vossenbergselaan- Beethovenstraat 

Afgelopen week zijn een aantal van de bestaande
bomen in de middenberm verplant. Er is gekozen
voor een ruimere opzet voor de bomen. Ook zijn de
plantvakken opgewaardeerd. Daarmee hebben de
bestaande bomen een toekomstbestendige
plantplaats gekregen binnen het project. 

Aan de woningzijde tussen het voetpad en de rijbaan
worden nieuwe bomen geplant. Er is bij deze bomen
gekozen voor 3 verschillende soorten om te zorgen
voor biodiversiteit en een gezonde boomstructuur. 
Door het plaatsen van verschillende soorten, zijn de
bomen minder kwetsbaar voor ziektes.

In de plantvakken zal een combinatie van diverse
vaste planten geplant worden welke op
verschillende tijdstippen van het jaar in bloei
staan. De plantvakken hebben hierdoor elk
jaargetijde een andere uitstraling!

De middenberm wordt met graszaad ingezaaid
voor een groene uitstraling. Op de bodem van de
maaiveldverlaging wordt een bloemenmengsel
aangebracht. Dit zorgt voor extra kleur, een
speelse uitstraling en is bovenal goed voor de
overige flora en fauna in de wijk. Groepsgewijs
worden in de middenberm (lage)heesters en
siergrassen aangebracht.

Bent u benieuwd naar het groenplan en de
verschillende soorten bomen en planten? 
Vanaf 1 januari 2022 kunt u het groenplan inzien
op de website van de gemeente Loon op Zand:
www.loonopzand.nl/vossenbergselaan.



Wij wensen u fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!

Fases afgerond

85 bewoners zijn al aangemeld voor de WhatsApp verzendlijst en ontvangen doorlopend informatie 
betreft de werkzaamheden!

 
Om u aan te melden, vragen wij u een app te sturen naar het nummer 06-3439 5100  met uw

  e-mailadres, naam en woonadres. U ontvangt een bericht ter bevestiging van uw aanmelding.
 

Planning

Glasvezel

Fases 1.2 t/m 1.5 in het project zijn afgerond.
Dit betreft het gedeelte van de Vossenbergselaan
vanaf de Mozartstraat t/m de aansluiting met de
Raadhuisstraat. De werkzaamheden hebben in
totaal 16 weken geduurd. In deze periode is het 
 vuilwaterriool vervangen, een betonnen
hemelwaterriool aangelegd, bomen gekapt en is de
bestrating opnieuw aangebracht. 

Meest gestelde vragen met betrekking tot de glasvezel
Op de website van de gemeente Loon op Zand vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen met betrekking tot
onder andere de planning en aanleg van de glasvezelkabel. Kijk daarvoor op www.loopopzand.nl/vossenbergselaan.
Heeft u geen mogelijkheid om deze website te raadplegen, maar wilt u wel graag de informatie inzien? 
Neem dan contact op met de omgevingsmanager via 0636464015.

Contact
Heeft u nu of gedurende de aanleg van glasvezel vragen over bijvoorbeeld de planning of uw aansluiting? 
Of heeft u een klacht of storing als gevolg van de aanleg? Neem dan contact op met de klantenservice van Circet Nederland. 
Zij zijn bereikbaar van ma-vrij tussen 08:30-16.30 uur via tel: 0416-209189 of per mail: oisterwijk@spitters.nl. 
U kan ook contact opnemen met het Klant Contact Center van DELTA Fiber Netwerk. 
Zij zijn bereikbaar via tel: 088-7585800.

Kerstvakantie Tijdens de kerstvakantie zijn er geen werkzaamheden en inloopspreekuren. Dit is in de periode van 25
december 2021 tot en met 9 januari 2022. Op maandag 10 januari 2022 starten de werkzaamheden weer.
Beethovenstraat- Mozartstraat vanaf 10 januari 2022 t/m 25 maart 2022.
Zuidzijde Vossenbergselaan vanaf 10 januari 2022 t/m 15 april 2022 in verschillende fasen, inclusief beplanting.
Noordzijde Vossenbergselaan aanleg beplanting vanaf 31 januari 2022 t/m 25 februari 2022.
Glasvezel In de Beethovenstraat en de zuidzijde (oneven huisnummers) van de Vossenbergselaan wordt de glasvezelkabel
aangelegd zodra het trottoir eruit is en de banden staan. (Indien u zich nog niet heeft aangemeld, maar wel graag een
aansluiting wilt, kunt u zich aanmelden via de contactgegevens van DeltaFiber hieronder.)

Dit is een globale planning voor het komende half jaar. U krijgt uiterlijk vijf werkdagen voordat de werkzaamheden in uw
straat gaan starten een bewonersbrief met meer concretere informatie. Wij verwachten medio april 2022 klaar te zijn met
de werkzaamheden .

Als dank voor uw begrip en medewerking tijdens de werkzaamheden, hebben wij een
tasje met lokale lekkernijen voor u.
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