
Project “Leo XIII-straat/Loonsevaert” 

Terugkoppeling algemene vragen naar aanleiding van  

de inloopavond op 2 juli 2019 

Nr. Algemene vragen Reactie gemeente Loon op Zand 

01 Terugplaatsing fietssluisje 
Prins Hendrikstraat 

Het fietssluisje wordt na de herinrichting weer op 
dezelfde locatie in de Prins Hendrikstraat 
teruggeplaatst. 

02 Inritten Prins Hendrikstraat  De huidige situatie van de inritten wordt op het nieuwe 
ontwerp doorgevoerd. 

03 Verzamellocaties voor 
containers 
(containeropstelplaatsen)  

Op het ontwerp staan de exacte locaties van de 
containeropstelplaatsten aangegeven.  

04 Extra parkeerplaats creëren 
Leo XIII-straat 77 - 83 

Door de parkeerplaatsen aan beide zijden iets te 
verlengen, is het realiseren van een extra 
parkeerplaats mogelijk.  

05 Vrachtauto’s door de straat De straat blijft open voor vrachtverkeer. Echter zal het 
vrachtverkeer ontmoedigd worden om de straat te 
gebruiken vanwege de snelheidsremmende 
maatregelen. 

06 Houders voor PMD zakken 
aan lichtmasten realiseren 

Kroonringen zijn ringen die vaak gemonteerd worden 
aan lichtmasten voor het ophangen van PMD zakken, 
tegen wegwaaien etc. Deze ringen worden enkel 
verstrekt aan bewoners bij een gezamenlijk (collectief) 
verzoek hiervoor via een BPT (buurtpreventieteam), 
vervolgens loopt dit verzoek via de wijkcoördinator 
van de gemeente. Bewoners kunnen hiervoor ook een 
gezamenlijk verzoek indienen via het Meldpunt 
woonomgeving van de gemeente. 

07 Wateroverlast bij Doctor 
Ariënsplein naar Leo XIII-
straat en Monseigneur 
Völkerstraat  

Na de herinrichting mogen er geen kuilen meer in het 
straatwerk aanwezig zijn waarin plassen blijven staan 
en het water niet naar kolken wegloopt. 

08 Leo XIII-straat – Loonsevaert 
is een veel te lang traject als 
30 km/u zone 

Er komen daarom snelheidsremmende maatregelen 
zoals plateaus, een versmalde weg en 
fietssuggestiestroken. 

09 Plaatsing prullenbak Leo XIII-
straat tussen cafetaria Happy 
Days en Prins Hendrikstraat 

De gemeente hangt daar geen voorziening op in de 
vorm van een afvalbak. De eigenaar van de cafetaria 
dient hiervoor te zorgen om de directe nabijheid van zijn 
bedrijf schoon te houden (zie hieronder de toelichting uit 
de Afvalstoffenverordening).  
Als dit toch klachten oplevert, dan kunnen bewoners 
een melding via het Meldpunt Woonomgeving doen. 
De BOA kan de eigenaar dan aanspreken op zijn 
verplichtingen.  
 
Artikel 16. Zwerfafval rondom inrichtingen 
1. Degene die een inrichting drijft waar eet- of 
drinkwaren worden verkocht die ter plaatse kunnen 
worden genuttigd draagt zorg voor de aanwezigheid 
in of nabij de inrichting, van een steeds voor gebruik 



door het publiek beschikbare en tijdig geleegde 
afvalbak of soortgelijk middel voor het houden van 
afval. 
2. Degene die de inrichting drijft verwijdert zo vaak als 
nodig etenswaren, verpakkingen, afval of andere 
materialen die kennelijk uit de inrichting afkomstig zijn 
of voor de inrichting zijn bestemd binnen een straal 
van ten minste 25 meter van de inrichting. 

10 Speeltuin op de middenstrook 
Loonsevaert  

Wanneer het merendeel van de bewoners dit wil, dan 
is dit eventueel mogelijk. Dit moet collectief 
aangevraagd worden. De gemeente gaat dit verzoek 
daarna nader onderzoeken. 

11 Nieuwe beplanting voor of 
achter het hekwerk van het 
bedrijvenparkje Loonsevaert. 

Tegen het hekwerk van het bedrijvenparkje gaat de 
gemeente nieuwe beplanting plaatsen. 

12 Sluipverkeer van de 
Vaartstraat door de 
Sprangsevaert 

Door de aanleg van een rotonde in 2020 verbetert de 
doorstroom in de Vaartstraat. 

13 Door eventueel meer 
sluipverkeer in de 
Sprangsevaert ontstaat er 
meer stof vanwege de 
onverharde weg. 

Door de aanleg van een rotonde in 2020 verbetert de 
doorstroom in de Vaartstraat, waardoor de 
Sprangsevaert ontlast wordt. Bovendien is de 
Sprangsevaert onverhard en daardoor onaantrekkelijk 
voor verkeer. 

14 Verkeersplateau Leo XIII-
straat t.h.v. Willem II Straat 
verleggen naar Doctor 
Ariënsplein 

Dit is verkeerskundig gezien de beste locatie, omdat 
de Willem II straat een drukker bereden straat is dan 
het Docter Ariënsplein. Bovendien worden de 
afstanden tussen de verschillende plateau’s groter 
wanneer deze verlegt worden. Het verkeersplateau 
wordt dus niet verlegt. 

   

   

 


