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Aan de omwonenden en winkeliers van Arendsplein  
 

Uitnodiging voor informatieavond  
ontwikkeling Arendsplein 
 
In februari 2018 heeft de gemeenteraad van Oosterhout de stedenbouwkundige visie voor het 

Arendsplein vastgesteld. Deze visie geeft weer hoe er in de toekomst een nieuwe, eigentijdse 

invulling gegeven kan worden aan het gebied. De bankgebouwen ABN AMRO en RABO en een 

deel van het winkelcentrum Arendshof 2 maken plaats voor nieuwe appartementen en de 

openbare ruimte wordt aangepakt. Hierdoor wordt ruimte gegeven aan wonen en groen in dit 

deel van het centrum.  

 

Nadat de visie door de raad is vastgesteld, is achter de schermen door gemeente, 

ontwikkelende partij Maas Jacobs en vastgoedbelegger Altera Vastgoed NV druk gewerkt aan 

een verdere uitwerking van de visie. Er zijn aanvullende onderzoeken gedaan en de visie is op 

een aantal punten geactualiseerd. Graag willen wij de resultaten hiervan aan u toelichten 

tijdens een informatieavond. 

 

Informatieavond 

De informatieavond wordt gezamenlijk georganiseerd door de gemeente en de ontwikkelende partijen. 

De avond vindt plaats op donderdag 23 januari. Het programma start om 19.00 uur,  

Locatie: Arendsplein 62 te Oosterhout (gebouw Rabobank-ingang oude bibliotheek-centrum). 

 

Het programma van de avond is als volgt:  

Tijd: Wat: 

18.45 – 19.00 Inloop  

19.00 – 19.15 Inleiding: geschiedenis, proces 

19.15 – 19.45 Toelichting geactualiseerde stedenbouwkundige visie 

19.45 – 20.15 Toelichting verkeersonderzoek en parkeren 

20.15 – 21.30 Inloop: ruimte voor individuele vragen  

 

Wij nodigen u van harte uit bij deze avond aanwezig te zijn. Om een inschatting te kunnen maken van 

het aantal aanwezigen, verzoeken wij u zich voor deze avond aan te melden. U kunt dit doen bij 

Monique van der Velden, via e-mailadres m.van.der.velden@oosterhout.nl. Ook voor vragen over de 

avond kunt u met haar contact opnemen. 

 

Proces 

De geactualiseerde visie wordt samen met onderliggende onderzoeken in maart 2020 opnieuw ter 

besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Indien de gemeenteraad instemt met het plan, dan 

zal kort daarna de procedure tot het herzien van het bestemmingsplan worden gestart.  

 

 

 


