
 

Bewonersbrief 
Zaaknummer : 248741  

 

 

Aan de bewoners van Bredaseweg, Nieuwe Bouwlingstraat, 
Rulstraat, Kegelstraat, Mathildastraat, Leijsenhoek, Touwbaan, 
Heuvelstraat, Arendsplein, Bosstraat, Bakkerstraat, 
Bouwlingstraat, Keiweg, Kloosterstraat, Zandheuvel, 
Isabellastraat, Pastoor Bresserstraat, Ridderstraat,  
De Burcht, Van Liedekerkestraat. 
 
 

Aankondiging werkzaamheden 
 

Aanpassingen parkeerautomaten en parkeerregulering 
 
In de week van 2 t/m 6 november 2020 worden er werkzaamheden in uw straat uitgevoerd 
aan de parkeerautomaten en verkeersborden. Hiervan kunt u mogelijk overlast ondervinden. 
 
In het centrum van Oosterhout en omliggende woonbuurten worden in totaal dertien 
parkeerautomaten van straat verwijderd en zes parkeerautomaten verplaatst. Dit is om de 
loopafstand tot de resterende parkeerautomaten acceptabel te houden. Ook worden er extra 
verkeersborden geplaatst om parkeerders te verwijzen naar parkeerautomaten. 
 
Te verwijderen parkeerautomaten 
Parkeerautomaat nummers: 

 5 (Heuvelstraat; nabij huisnr. 1) 

 8 (Gasstraat; nabij huisnr. 30) 

 10 (Arendsplein; nabij huisnr. 62) 

 21 (Bosstraat; nabij huisnr. 56) 

 27 (Bouwlingstraat; nabij huisnr. 14) 

 30 (Mathildastraat; nabij huisnr. 52) 

 39 (Keiweg; nabij huisnr. 76) 

 40 (Kloosterstraat; nabij huisnummer 1) 

 44 (De Burcht; nabij huisnr. 43) 

 46 (Leijsenhoek; nabij huisnummer 77b) 

 47 (Nieuwe Bouwlingstraat; nabij huisnummer 80) 

 48 (Van Liedekerkestraat; nabij huisnummer 32) 

 49 (Touwbaan; nabij huisnummer 31) 
 



Te verplaatsen parkeerautomaten 

 Parkeerautomaat 2 (Bredaseweg, nabij huisnr. 44):  
> Wordt verplaatst naar kruispunt Bredaseweg/ Nieuwe Bouwlingstraat 

 

 Parkeerautomaat 11 (Rulstraat, nabij huisnr. 84):  
> Wordt verplaatst naar kruispunt Rulstraat/ Kegelstraat 

 

 Parkeerautomaat 31 (Mathildastraat, nabij huisnr. 31):  
> Wordt verplaatst naar huisnr. 50 

 

 Parkeerautomaat 34 (Mathildastraat, nabij huisnr. 15a):  
> Wordt verplaatst naar huisnr. 29 

 

 Parkeerautomaat 42 (Leijsenhoek, nabij huisnr. 93):  
> Wordt verplaatst naar huisnummer 87 

 

 Parkeerautomaat 50 (Sint Josephstraat, voor basisschool De Touwbaan):  
> Wordt verplaatst naar kruispunt Sint Josephstraat/ Touwbaan 

 
Veranderingen in parkeerregimes 
Door het verwijderen en verplaatsen van parkeerautomaten zullen op een aantal plaatsen de 
parkeerregelingen veranderen: 
 

 Op vijf parkeerplaatsen in de Gasstraat (tegen parkeerterrein Arendsplein west) 
> Hier kan voortaan ook een dagkaart á € 3,00 worden gekocht 
 

 Op twee parkeerplaatsen in de Leijsenhoek (op het kruispunt met de Mathildastraat) 
> Hier wordt een maximale parkeerduur ingevoerd van één uur 

 

 Op zes parkeerplaatsen in de Kloosterstraat (nabij het kruispunt met de Pastoor 
Bressersstraat):  
> Wordt omgezet van betaald parkeren naar vergunninghoudersparkeren 
 

 Op 25 parkeerplaatsen in de Van Liedekerkestraat  
(nabij huisnummers 10 t/m 48 (even)) 
> Wordt omgezet van betaald parkeren naar vergunninghoudersparkeren 
 

 Op 33 parkeerplaatsen in de Burcht (parkeerterrein) 
> Wordt omgezet van betaald parkeren naar vergunninghoudersparkeren 

 
Op alle overige parkeerplaatsen, waar parkeerautomaten verdwijnen, blijft betaald parkeren 
van kracht en dient er te worden betaald bij een andere dichtstbijzijnde parkeerautomaat. 
 
Op de website van Oosterhout is een overzichtskaart te vinden waarop de te verwijderen en 
te verplaatsen parkeerautomaten in beeld zijn gebracht. Dit is via de link: 
https://oosterhout.nl/inwoners/verkeer/parkeren/ 
 
Handhaving 
In de week waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd zal er beperkt worden 
gehandhaafd. De nieuwe situatie gaat formeel in op maandag 9 november 2020. 
 
Waarom deze aanpassingen? 
Op 19 mei 2020 heeft de gemeenteraad van Oosterhout besloten om te gaan bezuinigen op 
parkeren. Een van de onderdelen hiervan is het aantal parkeerautomaten op straat te gaan 
verminderen. Dit geeft een jaarlijkse besparing op de kosten van beheer, onderhoud en 
geldtransport. 

https://oosterhout.nl/inwoners/verkeer/parkeren/

