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Aan alle bewoners van Ruys de Beerenbrouckplein 
 

Vanaf 3 april a.s. werkzaamheden in Ruys de Beerenbrouckplein 
 

Vanaf 3 april wordt het openbaar gebied rondom de appartementen van de Ruys de 

Beerenbrouckplein ingericht. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd en duren naar 

verwachting tot eind mei, afhankelijk van de weersomstandigheden. 

 

Wat gaat er precies gebeuren?   

Rondom de grondgebonden woningen is het openbaar gebied van de Ruys de Beerenbrouckplein 

reeds aangelegd. Nu wordt het openbaar gebied voor en rondom de appartementengebouwen 

aangepakt. De werkzaamheden bestaan uit o.a. het aanleggen van een talud, groen en nieuwe 

bestrating en het plaatsen van openbare verlichting. Ook wordt een wadi aangelegd, dit is een 

groengreppel die tijdelijk met regenwater gevuld is.  

 

Voor de appartementencomplexen worden twee ondergrondse containers, restafval en papier, 

geplaatst en dit werk staat 12 april a.s. gepland. 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Schapers & Zn BV uit Raamsdonksveer. 

 

Bereikbaarheid 

Om de overlast zoveel mogelijk te beperken en de bereikbaarheid zo goed mogelijk te waarborgen, 

worden de werkzaamheden in achtereenvolgende fasen uitgevoerd. Bij afsluiting van een werkvak is 

er geen verkeer mogelijk. Dit betekent dat u uw auto tijdelijk niet meer voor de deur kan parkeren. De 

bereikbaarheid te voet wordt wel gewaarborgd.  

 Fase 1a van 3 april tot en met 21 april 

 Fase 1b van 24 april tot en met 10 mei 

 Fase 2 van 11 mei tot en met 31 mei 

 

Op de achterzijde van deze brief vindt u de fasen terug in een plattegrond. De aannemer houdt, als 

nodig, de bewoners tijdens de uitvoering op de hoogte via een brief. 

 

Verder vragen wij u om uw containers voor restafval en GFT tijdens de werkzaamheden buiten het 

werkvak te zetten.  

 

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente Oosterhout: 

de heer R. Loonen via telefoonnummer 14 0162 of via e-mailadres r.loonen@oosterhout.nl. Alle 

informatie is ook terug te vinden op de gemeentelijke website www.oosterhout.nl via home > nieuws > 

bewonersbrieven > Slotjes Midden. 
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