
Aan de bewoners van de Kapelstraat 
en de woningen grenzend aan de Kapelstraat  

Parallelweg 1 tel. (014) 69 80 70 e-mail: gemeente@baarle-hertog.be IBAN: BE48 0910 0006 7727 
2387 Baarle-Hertog  website: www.baarle-hertog.be BIC: GKCCBEBB 
    

 

uw bericht van contactpersoon ons kenmerk Baarle-Hertog 

 Dominic Poelmans  2022-12-05 

Herinrichting Kapelstraat – definitief ontwerp  

Geachte 

Op 22 november 2022 hebben de gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau het ontwerp voor de 
herinrichting van de Kapelstraat gepresenteerd op een bewonersvergadering.  
 
Aanpassing ontwerp 

Tijdens en na de deze bewonersvergadering werden nog opmerkingen en suggesties verzameld. 
Vervolgens hebben de beide gemeenten nog 2 wijzigingen aan het ontwerp doorgevoerd : 
 

a) Het kruispunt Kapelstraat – Klokkenstraat zal verhoogd aangelegd worden. Dit heeft een 
snelheidsremmend effect en past bij de inrichting van een 30 km/uur weg.  
 
 

 
 
Figuur 1 : Verhoogd kruispunt Kapelstraat - Klokkenstraat 
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b) De wegversmalling ter hoogte van nr 8 tot 14 (Baarle-Nassau) wordt een 10-tal meter 
verschoven richting Smederijstraat. Op deze wijze worden de snelheidsremmende 
versmallingen beter verdeeld over de hele Kapelstraat en kan ook nog een extra parkeervak 
worden toegevoegd. Aan de overzijde ter hoogte van nr 32 ( Baarle-Hertog ) plaatsen we een 
smalle haag om te vermijden dat over de stoep wordt gereden.  

 

 
Figuur 2 : Wegversmalling thv nr 10 - 16 

 
 
Planning uitvoeren werken 

De nutsbedrijven zijn ondertussen gestart met de voorbereidende werken. In het voorjaar starten de 
riolerings- en wegenwerken. We streven ernaar om de werken tegen eind 2023 klaar te hebben.  
 
Meer info op de website van de gemeenten 

Het meest recente ontwerp en alle info over het project is terug te vinden op de websites van beide 
gemeenten: 

• www.baarle-hertog.be/werken-kapelstraat  

• www.baarle-nassau.nl/herinrichtingcentrum  
 
Als u nog vragen heeft, kan u terecht bij de dienst grondzaken via telefoon op 014 69 80 70 of via mail 
naar dominic.poelmans@baarle-hertog.be . 
 
 

Hoogachtend 

De algemeen directeur De burgemeester 
  
  
  
  
J. Vervoort F. De Bont  
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