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Nieuwsbrief Loverbosch  

E-mailnieuwsbrief van de gemeente Asten  

 

 

Aan de rand van Asten verschijnt de komende jaren een nieuwe uitbreiding van de wijk 
Loverbosch. Een gezellige en gevarieerde wijk in het groen, met prachtige woningen voor jong en 
oud! U bent inmiddels een van de nieuwe bewoners of bent dit binnen afzienbare tijd. Bij veel 
(toekomstige) bewoners leven er verschillende vragen over de definitieve inrichting van de 
openbare ruimte. Deze nieuwsbrief gaat op hoofdlijnen in op de uitgangspunten, het ontwerp en de 
geplande werkzaamheden. Zo willen wij een groot deel van de vragen beantwoorden. 
 

 

Nog 1 kavel beschikbaar! 
 
Op dit moment hebben we nog 1 bouwkavel beschikbaar. Dit kavel ligt aan de Linnen (kavel 7). Het kavel 
is 424 m2 groot. Mocht u interesse hebben in dit kavel, dan kunt u contact opnemen met mevrouw M. 
Vossen of mevrouw M. Noijen. Ze zijn te bereiken via het Klant Contact Centrum: (0493) 671 212. 
 
 

 
 

 

 



Aan huis in Asten 
Onder de noemer Aan huis in Asten neemt Bloom vastgoedontwikkeling de ontwikkeling van 14 
halfvrijstaande woningen en 3 tussenwoningen op riante 
kavels aan de Olievlas en Vezelvlas op zich. Dus, bent u 
op zoek naar een huis in Asten voor het hele gezin, maar 
waar u ook nog de ruimte hebt om aan huis andere 
dingen te doen? Dan is het nieuwbouwproject Aan Huis in 
Asten echt iets voor u!  
De kavels zijn zo ruim dat u in uw achtertuin alle ruimte 
hebt voor een bijgebouw waar uw bijvoorbeeld kunt 
werken, uw hobby kunt uitoefenen of die u kunt inrichten 
zodat uw kinderen een eigen plekje hebben. Bij ‘Aan Huis 
in Asten’ kan alles in uw achtertuin! 
 
De omgevingsvergunning is verleend en Bouwbedrijf Hartman bereidt momenteel de ‘start bouw’ voor. Er 
zijn nog enkele halfvrijstaande woningen beschikbaar. 
Wilt u meer weten over het project? Ga dan direct naar www.aanhuisinasten.nl/contact of bel Gerry 
Kanters 06 23 18 83 73 / Herbert Rooijakkers 06 46 11 94 10. 

 
 

 

 

 
 

 

 

Bouwproject Repelen 
Naast de 17 woningen aan de Olievlas en Vezelvlas, heeft Bloom 
vastgoedontwikkeling ook een plan gemaakt voor 3 kavels aan de 
Repelen. Deze 3 vrijstaande woningen aan de Repelen zijn ‘familie’ van 
de 4 die eerder gebouwd werden aan de Vlas, maar dan op een iets 
groter kavel. De woningen hebben 3 volwaardige slaapkamers op de 1e 
verdieping. Parkeren vindt op eigen terrein plaats. Ook hebt u hier in de 
toekomst nog volop uitbreidingsmogelijkheden. Denk aan extra ruimte 
om thuis te werken, een slaapkamer op de begane grond of 
gezinsuitbreiding. 
Start nu met de ontwikkeling van ‘uw eigen woning’, die u nu of straks 
verder uitbreidt naar wens en naar budget. 
 
Wilt u meer weten over het project? Ga dan direct naar 
www.funda.nl/koop/asten/huis-85989781-repelen/ 
 

 
 

 

 

 



Hondenvoorzieningen 
In overleg met de buurt zijn er in de wijk 2 Gepp hondentoiletten geplaatst. Er staat 1 Gepp op de hoek 
Koestraat/Linnen op de boomweide. De andere Gepp is te vinden op de hoek Touwvezel/Vlinderveld. 
Hondenbezitters moeten de hondenpoep hierin deponeren. U kunt hiervoor gebruikmaken van biologisch 
afbreekbare zakjes. Deze zijn veelal verkrijgbaar bij dierenspeciaalzaken. De gemeente Asten leegt de 
Gepps jaarlijks diverse malen. Het is niet de bedoeling dat u zakjes met hondenpoep in de kolken van het 
riool gooit. Hierdoor raakt het riool verstopt waardoor er problemen ontstaan. 
 

Inritten/verhardingen 
De bestaande bouwwegen en tijdelijke verhardingen liggen niet op de toekomstige hoogte! Sluit uw 
verhardingen of tuininrichting dan ook niet zomaar hierop aan, maar neem contact op met de gemeente om 
dit detail voor uw specifieke locatie af te stemmen. Zo voorkomen we ook eventuele problemen bij het 
definitief inrichten van de openbare ruimte. De Olievlas en Vezelvlas richt de gemeente in als 
eenrichtingsweg. Hierover moet nog een verkeersbesluit worden genomen. 
 
 

 

 

Meer informatie? 
Wilt u meer informatie, neemt u dan gerust contact met ons op, via het Klant Contact Centrum van de gemeente 
Asten: (0493) 671 212. Voor algemene planinformatie kunt u terecht bij mevrouw M. Rooijakkers, afdeling 
Ruimtelijke Ontwikkeling, via het Klant Contact Centrum of per e-mail: m.rooijakkers@asten.nl.  
Voor informatie over de inrichting van de openbare ruimte kunt u contact opnemen met de heer J. Peters, 
afdeling Openbare Werken, via het Klant Contact Centrum of per e-mail: jh.peters@asten.nl.  
 

Gegevens wijzigen 
Wenst u de nieuwsbrief niet meer of op een ander e-mailadres te ontvangen, neem dan contact op via 
gemeente@asten.nl. 
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