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Aan alle bewoners van de Galvanistraat, Ohmstraat, Voltastraat 
en directe omgeving 

 
 

 

Herinrichting van uw straat opgeschoven naar 2021  
 
De afgelopen tijd zijn we met u in gesprek geweest over het herinrichten van uw straat. We zijn 
met uw ideeën, vragen en zorgen aan de slag gegaan om een ontwerp te maken. De mogelijke 
veranderingen bij u in de straat hebben ook gevolgen voor de rest van de 
Natuurkundigenbuurt. Daarom willen we graag wat breder naar de Natuurkundigenbuurt kijken 
en daarna pas uw straat aanpakken. Dit houdt echter wel in dat de herinrichting van uw straat 
doorschuift naar 2021. 
 
Verkeer 
Waar liepen we tegenaan? In februari en maart van dit jaar hebben we met u gesproken over het 
instellen van éénrichtingsverkeer in de Galvani- en Voltastraat èn het afsluiten van de Ohmstraat. 
Deze verkeerskundige wijzigingen hebben niet alleen gevolgen voor de betreffende straten maar ook 
voor de omringende straten in de omgeving. Het is daarom beter om éérst een verkeerplan voor de 
gehele Natuurkundigenbuurt op te stellen en daarna pas op straatniveau te gaan kijken. 
 
Onderzoek 

We gebruiken de zomermaanden om te kijken hoe we samen met de inwoners van de 
Natuurkundigenbuurt de buurt gaan bekijken en bespreken. Daarnaast gaan we op zoek naar 
mogelijkheden en kansen. Wij willen u in ieder geval nu alvast bedanken voor de input die u ons 
gegeven heeft voor uw straat en hopen dat u na de zomer ook met ons mee wil praten over de hele 
Natuurkundigenbuurt.  
 
We wensen u een fijne zomer toe en hopen op een mooie samenwerking voor een fijne leefomgeving. 
Oosterhout, meer voor elkaar! 
 
Voor vragen over de herinrichting van de drie straten kunt u contact opnemen met de projectleider, de 
heer W. Coremans. U bereikt hem op telefoonnummer 14 0162 of via emailadres 
w.coremans@oosterhout.nl. 
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