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Aan alle bewoners van de Pieter Oudlaan en Wibautstraat 1 
 

Donderdag 19 januari 2017 
 

Inloopbijeenkomst herinrichting Pieter Oudlaan 
 
Op donderdag 19 januari houdt de gemeente Oosterhout bij basisschool De Duizendpoot 
(Willem Dreeslaan 1) een inloopbijeenkomst over de herinrichting van de Pieter Oudlaan. 
Wij nodigen u van harte uit om tussen 19.00u en 20.30u langs te komen om het 
herinrichtingsvoorstel te bekijken en met de aanwezige medewerkers van de gemeente van 
gedachten te wisselen over de aanpassingen in deze straat. 
 
Wat gaat er veranderen in de Pieter Oudlaan? 
De 7 bomen die aan de kant van de woningen staan worden hoe dan ook verwijderd. De wortels van 
deze bomen zorgen voor het omhoog drukken van de bestrating wat voor onveilige situaties zorgt. 
Deze bomen worden uiteindelijk te groot voor deze straat. Met de bomenrij aan de waterkant is er 
voldoende hoog groen aanwezig in de Pieter Oudlaan. Ter compensatie worden er enkele nieuwe 
bomen (van een kleiner blijvende soort) terug geplant. 
Voor het kappen van de bomen heeft de gemeente eind december al een vergunning aangevraagd. 
Meer informatie over deze procedure kunt u terugvinden in het Weekblad Oosterhout. 
 
Alle bestratingsmaterialen worden vervangen door nieuwe betonstenen en -tegels. Omdat de gehele 
verharding eruit gaat is dit het moment om enkele wijzigingen in de inrichting aan te brengen. De 
indeling van de rijbaan en de parkeerplaatsen kan op enkele plaatsen zo worden aangepast dat 
daarmee een eenduidiger straatbeeld ontstaat. Wat de plannen precies zijn, krijgt u op 19 januari op 
tekening te zien. 
Graag ontvangen wij van u suggesties om de openbare ruimte beter in te richten. Dit kan op 19 januari 
zelf of daarna tot uiterlijk donderdag 2 februari. Uiteraard mag u ook eerder al aan ons doorgeven wat 
u als verbeterpunten ziet. Dan kunnen wij daar tijdens de bijeenkomst mogelijk al op in gaan. 
 
Planning vervolgproces 
In februari wordt de definitieve inrichtingstekening gemaakt. Daarbij worden de suggesties die u 
uiterlijk 2 februari aan ons meegeeft bekeken en waar mogelijk overgenomen. Het college van 
burgemeester en wethouders stellen de definitieve tekening vast. Daarna sturen wij die tekening naar 
de bewoners van de Pieter Oudlaan en wordt die tekening ook op de gemeentelijke website geplaatst. 
 
De bestratingswerkzaamheden worden naar verwachting uitgevoerd vanaf mei. Vóór 15 maart worden 
de bomen al gekapt om te voorkomen dat er vogels in gaan broeden. Indien er bezwaren worden 
ingediend tegen de vergunning, dan schuift de uitvoeringsperiode mogelijk op naar het derde/vierde 
kwartaal van dit jaar. 
 
Meer informatie 
De inrichtingstekeningen die op 19 januari worden gepresenteerd zijn vanaf vrijdag 20 januari op de 
website van de gemeente Oosterhout te zien. www.oosterhout.nl > inwoners > openbare ruimte > 
projecten. Hier wordt de projectinformatie gedurende de looptijd van het project regelmatig bijgewerkt. 
 
Heeft u nog vragen over deze brief? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer E. van 
der List. U bereikt hem op telefoonnummer 14 0162 of via emailadres e.van.der.list@oosterhout.nl. 
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