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Onderwerp
Uitnodiging inloopavond project Leo Xlll-straat/Loonsevaert

Beste bewoner,

Graag nodig ik u uit voor de inloopavond project Leo Xlll-straat/Loonsevaert op dinsdag 2 juli 2019
Tijdens deze inloopavond krijgt u de gelegenheid om het ontwerp van de herinrichting
Leo Xlll-straat en Loonsevaert in te zien. Ook heeft u de mogelijkheid vragen te stellen aan de
projectmedewerkers en leden van de werkgroep.

Locatie inloopavond
Deze inloopavond vindt van 19:00 uur tot 20:30 uur plaats in de Raadzaal op de eerste etage in

Het Klavier, Anton Pieckplein 1 in Kaatsheuvel.

Werkgroep
Anderhalf jaar geleden startte de gemeente met het project om de openbare ruimte van de

Leo Xlll-straat en Loonsevaert te gaan inrichten als een 30km/uur zone. Na een bewonersavond
werd er een werkgroep opgericht met een afvaardiging van bewoners. Het projectteam van de
gemeente heeft samen met deze werkgroep de nieuwe inrichting van deze straten vormgegeven.
Denk hierbij aan zaken zoals het groen, parkeermogelijkheden en verkeersremmende maatregelen

Vaartstraat
Om een eenduidige inrichting te krijgen, gaat de gemeente in de Vaartstraat verkeersplateaus op

de tsplitsingen en een verkeersdrempel aanleggen. Door deze aanpassingen valt deze straat ook
binnen de 30km/uur zone.

Gescheiden riool
Verder gaat de gemeente het huidige riool in de Loonsevaert vervangen door een gescheiden riool
Dit houdt in dat er een aparte rioolbuis voor vuilwater en hemelwater komt. Bij hevige piekbuien,

verminderen we zo eventuele wateroverlast op straat. Het riool in de Leo Xlll-straat wordt niet

vervangen.
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lnformatie
Heeft u vragen die niet tot de inloopavond kunnen wachten? Mail deze dan naar Heidi Zijlmans,
projectondersteuning gemeente Loon op Zand, e-mailadres: h.zijlmans@loonopzand.nl .

Tot slot wil ik namens het projectteam de werkgroep hartelijk danken voor hun inzet en goede
bijdragen. Graag tot ziens op dinsdag 2 juli 2019!

Met vriendelijke groet,

Rogier

Projectleider
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