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Aan alle bewoners van de Spechtstraat en de Merelstraat en 
directe omgeving 

 

Werkzaamheden aan groen en trottoir 
 
Op verschillende plekken in Oosterhout worden herstelwerkzaamheden uitgevoerd aan het 
openbaar groen. Die werkzaamheden zijn allemaal onderdeel van het zogenaamde 
Jaarprogramma Openbare Ruimte van de gemeente Oosterhout. Hieronder vallen ook de 
bomen in de Merelstraat en de Spechtstraat. 
 
Voorlopig ontwerp 
De bomen in de Merelstraat en deels in de Spechtstraat zijn aan het aftakelen en worden daarom 
vervangen. In de Merelstraat worden 7 nieuwe bomen (Esdoorn) aangeplant en in de Spechtstraat 
worden 5 bomen (Amberboom) terug geplant. In de Spechtstraat blijven 2 jonge bomen gehandhaafd. 
Zowel in de Spechtstraat als in de Merelstraat wordt de bestaande beplanting vervangen door 
bloeiende heesters. 
De plantvakken worden waar het kan iets vergroot, hierdoor wordt het trottoir smaller, maar breed 
genoeg om te lopen. Het aantal parkeervakken blijft ongewijzigd. 
 
Hieronder een aantal foto’s van de nieuwe bomen. 

 
De esdoorn wordt uiteindelijk ongeveer 10 
meter hoog en 3 tot 4 meter breed. 
 
De amberboom wordt uiteindelijk ongeveer 10 
meter hoog en 5 tot 6 meter breed. De boom 
kleurt in de herfst van geel naar rood tot 
donker paars. 
 
Op de achterzijde van deze brief vindt u ter 
verduidelijking een tekening van het 
groenplan. Heeft u op- en aanmerkingen op 
het ontwerp, geeft u dit dan door vόόr 8 
oktober.    

 
Planning vervolgproces 
Na 8 oktober wordt het voorlopig ontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. Dit definitief ontwerp 
wordt vervolgens voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders ter vaststelling. 
Vervolgens wordt de verdere technische uitwerking opgepakt. 
 
De geplande uitvoeringsperiode is begin 2019. Over de uitvoeringsfase ontvangen de bewoners nog 
tijdig bericht.  
 
Voor vragen over of naar aanleiding van deze brief 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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