
 

Bewonersbrief 
Zaak :  Vlierlaan_renovatie groenvoorzieningen_en riool 

Zaaknummer : 191783 

Wij verzoeken u om bij alle communicatie rondom deze aanvraag altijd het zaaknummer 191783  te 
vermelden. 

 

Aan alle bewoners van Vlierlaan 100 t/m 240 
 

Werkzaamheden aan groen, riool en bestrating 
in de Vlierlaan tussen nr. 100 en 240 
 

In de Vlierlaan zijn de groenvoorzieningen, riolering en delen van verhardingen toe aan 

onderhoud en/of renovatie. De voorbereidingen hebben lang geduurd, maar deze week 

beginnen we met de uitvoering van de werkzaamheden. 

 

Op donderdag 13 en vrijdag 14 maart worden de bomen gekapt. 

 

Op de bijgevoegde tekening is te zien waar we bomen verwijderen. 

 

Op de tekening staat tevens aangegeven; 

a- Definitieve indeling inrichting, beheer en onderhoud groenvakken 

De groenvakken zijn als volgt ingedeeld; 

- Oranje: Groenvakken die worden gerenoveerd. Dit kunnen ook vakken zijn waarbij de 

aangrenzend eigenaar heeft aangeven beheer terug te geven aan de gemeente Oosterhout. 

- Blauw: Groenvakken die een grote onderhoudsbeurt krijgen door middel van snoeien. Kale 

stukken krijgen nieuwe planten. 

- Groen: Groenvakken die in onderhoud en beheer zijn bij bewoners. 

Let op! Wij vragen u om de tekening bij uw perceel te controleren op de te nemen maatregelen. 

Kloppen de gegevens naar uw mening niet, laat dat dan zo spoedig mogelijk aan ons weten zodat 

we dit waar nodig nog kunnen aanpassen.  

In de bijlage “beplantingskeuze” is weergegeven welke beplanting er terug komt in de 

renovatievakken. 

 

b- Vervanging van het riool en de huisaansluitingen tussen nr. 110 en 124  

Bij inspectie aan het riool is gebleken dat er scheurvorming is opgetreden en er zand in het riool 

loopt. Het gaat hierbij om twee riolen die evenwijdig aan elkaar lopen. De riolen worden verwijderd 

en er wordt één riool teruggelegd door het groenvak met nieuwe huisaansluitingen. Daarna 

renoveren we het groen. Via de aannemers wordt u hierover nader geïnformeerd. 

 

c- Renovatie groenvakken 

De beplanting uit de te renoveren groenvakken (de oranje vakken op de tekening) wordt 

verwijderd, de boomstobben die nog in de grond zitten worden 20 tot 30 cm onder het maaiveld 

weggefreesd. Dieper is niet mogelijk in verband met de aanwezigheid van kabels en leidingen. De 

grond wordt weer aangevuld met bemeste teelaarde. De gemeente plant de vakken in met 

(bloeiende) heesters 40 tot 60 cm hoog, solitair stuiken en kleine bomen en neemt het beheer en 

onderhoud op zich. 

 

d- Herstellen bestrating 

In het gedeelte waar ook het riool wordt vervangen, komt nieuwe bestrating. De overige bestrating 

wordt waar nodig hersteld. Dit zijn voornamelijk de stukken waar nu de bestrating omhoog wordt 

gedrukt door boomwortels. 

e- Nieuwe huur/beheerovereenkomsten afsluiten 



 

 

 
 

 

 

   

   

 

Voor diegenen die het onderhoud en beheer van het groen aansluitend aan de woning zelf doen, 

worden nieuwe huur/beheerovereenkomsten afgesloten. Wanneer door middel van een 

buurtinitiatief groenvakken aangelegd en onderhouden gaan worden, stellen we een aparte 

beheerovereenkomst op. 

 

Planning 2020; 

13-14-maart:   kappen bomen  

april vervanging riool, renovatie groen 

april mei  herstellen bestrating 

 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden hoeven er geen wegen afgesloten te worden voor het 

verkeer. Woningen blijven bereikbaar. 

 

Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u uw reactie mailen naar m.pit@oosterhout.nl. 
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