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Aan alle bewoners van Spaandonk, Kilsdonk en Schoondonk 
 

 

Start uitvoering werkzaamheden 
 
Maandag 13 november 2017 start aannemersbedrijf Wallaard uit Noordeloos met de uitvoering van de 

werkzaamheden voor de herinrichting van de Spaandonk en Schoondonk. 

De werkzaamheden duren circa 5 weken. 

 

 

Ontwerp herinrichting 

Donderdag 31 augustus 2017 hebben we het ontwerp van de speelplekken en het openbaar groen gepresenteerd 

in het wijkcentrum Dommelbergen. Na deze avond was het ontwerp ook te bekijken op de gemeentelijke website. 

Verschillende mensen hebben na de presentatie vragen en/of opmerkingen geplaatst, die tijdens en na de avond 

zijn behandeld. Het ontwerp is op een paar punten verder verbeterd. Op dinsdag 3 oktober heeft het college van 

Burgemeester en Wethouders in een collegenota de reacties beantwoord en het ontwerp vastgesteld. 

De reactienota en het ontwerp zijn te bekijken op de website www.oosterhout.nl/inwoners/openbare-ruimte/projecten. 

 

Uitvoering herinrichting 

Het ontwerp is uitgewerkt op tekeningen en in een soort “kookboek”. Hiermee hebben we op woensdag 1 november 

2017 een geschikt aannemersbedrijf gevonden, dat hiermee de hofjes opnieuw gaat inrichten. 

Maandag 13 november 2017 start aannemersbedrijf Wallaard uit Noordeloos met de uitvoering van de 

werkzaamheden voor de herinrichting van de Spaandonk en Schoondonk. De werkzaamheden duren circa 5 weken. 

Aannemersbedrijf Wallaard informeert u nog over de uitvoering, fasering en bereikbaarheid. 

 

Verwijdering oude speeltoestellen 

Voor de start van de werkzaamheden worden de oude speeltoestellen verwijderd. Dit gebeurt daarom voor het 

aanstaande weekend. 

 

Niet parkeren in woonerven 

In de Spaandonk en Schoondonk mag NIET geparkeerd worden, omdat dit woonerven zijn. In woonerven mag alleen 

op daarvoor bedoelde parkeervakken geparkeerd worden en die zijn er in de Spaandonk en Schoondonk niet. 

Parkeert u toch (deels) op de openbare weg van de Spaandonk of Schoondonk, dan kunt u hiervoor beboet worden. 

Tijdens de bewonersavonden bleek, dat dit helaas nog niet bij iedereen bekend was. Daarom wordt het voor de 

duidelijkheid ook in deze bewonersbrief vermeld. 

 

Vragen? 

Heeft u nog vragen deze brief? Dan kunt u contact opnemen met de heer A. voor de Poorte, projectleider afdeling 

StadsOntwikkeling, via het telefoonnummer 14 0162 of e-mailadres: A.voor.de.Poorte@Oosterhout.nl 

Heeft u vragen over en/of tijdens de uitvoering van de werkzaamheden? Neemt u dan contact op met de heer 

A. Leemans, via het telefoonnummer 14 0162 of e-mailadres: A.Leemans@Oosterhout.nl. Hij houdt namens de 

afdeling StadsOntwikkeling toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden. 

 


