
 
 
 
 
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.  

 

 

Werkzaamheden herinrichting centrum Kaatsheuvel 
 

Afgelopen september zijn we gestart met de herinrichting van het centrum in de Peperstraat. Tijdens 

de feestperiode (week 47 tot en met week 53) worden geen werkzaamheden uitgevoerd. Zo worden 

de winkeliers niet belemmerd. In het nieuwe jaar starten we met de werkzaamheden in fase 3, het 

eerste deel van de Hoofdstraat. 

 

Wilt u de projectdocumenten zoals het ontwerp, fasering en planning (opnieuw) raadplegen? U vindt 

ze via: www.loonopzand.nl/projecten/winkelhart-kaatsheuvel/ 

 

Start werkzaamheden fase 3 
 

Vanaf maandag 4 januari 2021 gaan we aan de slag in de Hoofdstraat fase 3 (zie F3 op afbeelding 

z.o.z.). Het gaat om het plein vanaf de kruising met de Raadhuisstraat/Jan de Rooijstraat tot aan 

huisnummer 70.  

 
Verkeersmaatregelen 

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren wordt de Hoofdstraat vanaf de Raadhuisstraat 

afgesloten voor doorgaand verkeer. Voertuigen worden omgeleid. Voetgangers krijgen zoveel 

mogelijk doorgang. Dit doen we door het aanbrengen van loopschotten als de bestaande verharding 

is opgebroken. Zo blijven winkeliers bereikbaar. Fietsen op de loopschotten is verboden!  

 

Parkeren 

Wij willen u vragen om eventuele geparkeerde voertuigen in deze fase (F3 op kaartje) vóór maandag 

4 januari 7:30 uur elders in de omgeving te parkeren. Alvast bedankt voor uw medewerking.  

 

Leveranties voor winkeliers 

Bent u winkelier? Eventuele leveranties kunnen in principe doorgaan. Wij vragen u om uw 

leverancier te informeren over de werkzaamheden en afzettingen. Wij zullen u en uw leverancier 

assisteren bij het lossen en/of laden van de goederen. Graag horen wij vooraf wanneer wij u kunnen 

helpen.  

 

Afvalcontainers 

Het laten ledigen van bedrijfsafvalcontainers moet u zelf coördineren. U kunt uw gemeentelijke 

afvalcontainers ter lediging aanbieden buiten het werkvak (F3 op kaartje). De afvalstoffendienst is op 

de hoogte van de werkzaamheden. Als het nodig is kunnen wij assisteren bij het verplaatsen van 

containers. Heeft u hulp nodig? Neem dan contact met ons op.  

 

 

 

 

http://www.loonopzand.nl/projecten/winkelhart-kaatsheuvel/
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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 nog vragen over de 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. En wensen u fijne kerstdagen en een 

gezond en succesvol nieuwjaar! 

 

Met vriendelijke groet, 

Bouwteam Kernwinkelgebied Kaatsheuvel 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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