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Aan de betrokkenen bij het project Reconstructie Burgemeester 
Holtroplaan en parkeerterrein Vondellaan 

 
 

Vervolg project Holtroplaan 

 
 
Vanwege diverse oorzaken heeft het project de afgelopen periode niet de gewenste voortgang 
geboekt. De komende periode wordt bekeken hoe we, met inachtneming van de corona-
richtlijnen, toch met bewoners en belanghebbenden kunnen afstemmen.   
 
Op- en aanmerkingen voorlopig ontwerp 
Op 9 en 10 december vorig jaar hebben de inloopavonden voor het project Reconstructie 
Burgemeester Holtroplaan en parkeerterrein Vondellaan plaatsgevonden; op deze avonden werd het 
voorlopig ontwerp gepresenteerd. De gemaakte opmerkingen op het ontwerp zijn begin dit jaar 
geïnventariseerd en beoordeeld. Een veel gehoorde bezorgdheid is dat er, na realisatie van het 
voorgestelde ontwerp, nog steeds te hard gereden zal worden op de Holtroplaan. Ook is naar voren 
gekomen dat men bezorgd is over de verkeersveiligheid van de oversteekplaatsen zoals deze in het 
ontwerp zijn opgenomen. Inmiddels is duidelijk geworden dat de monumentale boom op het 
parkeerterrein Vondellaan gehandhaafd zal blijven. Het ontwerp van het parkeerterrein zal daarop 
aangepast worden. Uiteraard zijn er nog veel meer op- en aanmerkingen op het voorlopig ontwerp 
gegeven.    
 
Voortgang 

Afgelopen maart heeft, noodgedwongen vanwege gezondheidsredenen, een collega projectleider het 
project over moeten nemen van de zittende projectleider. Daarnaast werden we in maart helaas 
geconfronteerd met het coronavirus. Hierdoor konden we niet op de gewenste manier met u als 
belanghebbende het gesprek voeren over de mogelijke inpassing van de opgehaalde op- en 
aanmerkingen. Deze gebeurtenissen hebben er toe geleid dat het project de afgelopen periode niet de 
gewenste voortgang heeft geboekt.   
 
Vervolgproces 

We treden graag met u in overleg om de op- en aanmerkingen op het voorlopig ontwerp te bespreken. 
We zoeken nog wel naar een goede manier om dat binnen de corona-richtlijnen te doen. Daarnaast 
doen ons best om de vertraging zoveel mogelijk te beperken. Zodra hierover meer bekend is, ontvangt 
u van ons een uitnodiging.    
 
Voor vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de projectleider, de heer W. Coremans. U 
bereikt hem via emailadres w.coremans@oosterhout.nl of op telefoonnummer 14 0162.    
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