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Aan alle bewoners van de Sint Benedictusstraat.

Start herinrichting speelveld Sint Benedictus
In nauw overleg met bewonersorganisatie Slotjes Oost is een herinrichtingsplan opgesteld
voor het speelveld Sint Benedictus. Maandag 12 juni start aannemersbedrijf Van Wijlen uit
Sprang-Capelle met fase 1 van de herinrichting van het speelveld achter uw woningen.
De totale reconstructie bestaat uit 3 fasen:.
 In fase 1 worden de civieltechnische werkzaamheden uitgevoerd. Deze bestaan uit: het
opnemen van de bestaande pannakooi en zitbanken, het verwijderen van het asfalt, het
afvoeren en aanbrengen grond en zand, het aanbrengen van tegels en betonstraatstenen, het
egaliseren en profileren van het volledige terrein en het herplaatsen van de pannakooi en
zitbank. Vervolgens wordt het gehele terrein ingezaaid. De werkzaamheden duren ca. 3
weken. Als de werkzaamheden van fase 1 klaar zijn wordt het terrein tijdelijk afgezet met
bouwhekken. Dit doen we zodat het nieuwe gras zich goed kan ontwikkelen. De pannakooi
blijft bereikbaar.
 In fase 2 worden de bouwhekken verwijderd. Het toestel dat nu op de speelplek hoek
Eikenlaan – Kastanjelaan staat wordt naar het speelveld verplaatst. Ook het nieuwe low rope
parcours wordt dan geplaatst. Op de achterzijde van deze brief vindt u een impressie van het
nieuwe toestel. Op de speelplek hoek Eikenlaan – Kastanjelaan worden tegelijkertijd ook
nieuwe toestellen geplaatst. De uitvoering van fase 2 is voorzien medio september.
 In fase 3 - medio december - wordt het groen aangeplant.
Bij de voorbereiding van de werkzaamheden is gebleken dat de bodem onder het asfalt verontreinigd
is. Daarom wordt deze meteen gesaneerd. Tijdens de saneringswerkzaamheden wordt het terrein
afgezet en zal door de medewerkers van de aannemer beschermende kleding worden gedragen. Bij
de sanering zijn er geen risico’s voor uw gezondheid.
Tijdens de werkzaamheden blijft de achterzijde van uw woning bereikbaar. Het kan voorkomen dat het
(tijdelijk) niet mogelijk is om de garages met de auto te bereiken of in te rijden.
Meer weten?
Wanneer u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebt kunt u hiervoor contact opnemen met
directievoerder de heer Rene Loonen op nummer 140162. Hebt u vragen tijdens de uitvoering dan
kunt u contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente Oosterhout de heer Cees
Berrevoets op nummer 140162 of met de uitvoerder van aannemer Van Wijlen de heer Andre
Nieuwkoop op nummer 0416-279569.

