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Aan alle bewoners van Prins Frederikstraat 
 

Aanplant van leilindes in uw straat 
 

De gemeente Oosterhout gaat in het najaar en in de winter 2019-2020 op allerlei plekken waar 

dat kan in het centrum van de stad extra bomen planten. Voor deze bomen hebben we in de 

Prins Frederikstraat ruimte gevonden in de vorm van leilindes met daaronder lage beplanting. 

Via deze brief willen wij u informeren over wat we op welke locatie in uw straat willen gaan 

doen. 

 
Waarom? 

Het klimaat is aan het veranderen. De afgelopen zomers maakten we steeds vaker kennis met hoge 

temperaturen en droogte, afgewisseld met stortbuien. De overlast die we daardoor ervaren, kan 

verminderd worden door verharding te vervangen door planten en bomen. 

In het verleden zijn veel bomen in het centrum weggehaald en het centrum is daardoor erg stenig.. 

Met dit project wil de gemeente het centrum vergroenen. Zo ontstaat een aantrekkelijkere leef- en 

verblijfsomgeving en verminderen we de klimaatgevolgen voor het centrum. 

 

Definitieve plaats van de bomen bepalen 

De gemeente wil graag dat u meedenkt over wat er gaat gebeuren in uw straat. U kunt via 

onderstaande contactgegevens laten weten wat u van de plannen vindt en of u nog aanvullingen heeft 

op de plannen. Vermeld in uw reactie ons referentienummer en dat het hier om de leilindes aan de 

prins Frederikstraat gaat. Tot 4 december kunnen wij uw opmerkingen nog in behandeling nemen. Op 

de tekening op de achterzijde van deze brief zijn locaties weergegeven waar we bomen willen 

aanplanten. De plaatsaanduiding van de bomen is nauwkeurig tot 1 meter. Dit houdt in dat de bomen 

nog 1 meter in alle richtingen zouden kunnen verschuiven.  

 
Planning; 

November:  Reactie vanuit bewoners verwerken. 

November:  Definitieve plaatsbepaling bomen. 

December:   Geschikte hoveniers zoeken voor uitvoering van dit project  

Januari:  Starten met de plantwerkzaamheden.  

t/m december 2020: Uitvoering plantwerkzaamheden  

 

Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden hoeven er geen wegen of voetpaden afgesloten te 

worden voor het verkeer. Woningen blijven bereikbaar, maar het kan zijn dat sommige parkeervakken 

die nodig zijn om de werkzaamheden uit te voeren, tijdelijk niet gebruikt kunnen worden. We proberen 

uiteraard de overlast tot een minimum te beperken. 

 

Wijze van reageren 

Meer informatie kunt u verkrijgen bij projectleider Carlos Verhoeff ( c.verhoeff@oosterhout.nl of via 

0162489551  
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