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Zaaknummer : 240811  

Zaaknaam: Klacht inzake invulling beplanting Schoondonk 

 

Aan alle bewoners van Schoondonk 1 t/m 15 (oneven)  
en 59 

 
 

Denk mee over invulling groenstrook 
 
Langs de zuidelijke gevel van Schoondonk 59 ligt een groenstrook. Door 
omstandigheden is de beplanting de laatste tijd niet goed aangeslagen. Vanuit 
bewoners van Schoondonk kwam de vraag naar een passende oplossing. Met deze 
brief nodigt de gemeente Oosterhout u uit om mee te denken 
 
Aanleiding 
De reden waarom de beplanting niet is aangeslagen is het feit dat  dat het groen gelegen is 
een bak en daarmee volledig afhankelijk is van regenval. Echter, de gevel van het 
aangrenzende huis zorgt voor een beperkte hoeveelheid regenval ter plaatse 
(regenschaduw). Daarnaast is door omstandigheden de beplanting eerder dit jaar (april 2020) 
te laat aangeplant. De warme zonnige dagen waren al aangebroken, waardoor de beplanting 
het ondanks het watergeven, niet heeft overleefd. Tevens is de groenstrook gelegen op het 
zuiden, waardoor de zonuren en temperaturen hoog oplopen. Dat maakt de beplanting, in de 
eerste jaren, extra kwetsbaar. 
 
Oplossing 
Om samen tot een gepaste en duurzame oplossing te komen, zouden wij graag met de 
geïnteresseerden bijeen komen om te bespreken wat de wensen en mogelijkheden ter 
plaatse zijn.  
 
Uitnodiging 
Gezien de Corona-maatregelen is het helaas lastiger om een dergelijke bijeenkomst te 
organiseren. Daarom hebben we enkel de direct aanwonenden van de groenstrook 
uitgenodigd voor deze bijeenkomst. Wij stellen voor om op donderdagavond 27 augustus 
2020 van 19:00-20:00uur ter plaatse samen te komen om gezamenlijk een gesprek te voeren 
over de wensen en mogelijkheden. Omdat ook hier een verplichte afstand van 1,5 meter tot 
elkaar geldt, verzoeken wij u vriendelijk om, indien mogelijk, per huishouden één persoon 
deel te laten nemen aan de bijeenkomst. Om de groepsgrootte en afstand te kunnen 
handhaven, verzoeken wij u om u aan te melden via onderstaand e-mailadres.  
 
Indien u niet bij de bijeenkomst aanwezig kunt zijn, maar wel graag input levert, kunt u uw 
input (schriftelijk) meegeven aan een buurman/-vrouw, of een mail sturen naar onderstaand 
e-mailadres.  
 
Planning  
Alle wensen, ideeën en standpunten worden die avond verzameld. Samen met eventueel 
digitaal aangeleverde input, zullen wij intern bekijken wat binnen het beleid en het budget van 
de gemeente Oosterhout past. Zodra hierover een keuze is gemaakt, zal deze via een 
bewonersbrief gecommuniceerd worden. Hierop kunt u uiteraard nog reageren. Zodra we 
samen tot een besluit zijn gekomen, zal een brief volgen over de uitvoering.  
 
Contact 
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Of wilt u uw input digitaal aanleveren? Neem 
dan contact op met mevr. I. van der Maden, groenadviseur, i.van.der.maden@oosterhout.nl 
 


