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Aan alle bewoners van Johan de Wittstraat, Pieter
Vreedestraat en Baron van Hallstraat

Aanleg inrichtingsplan openbare ruimte
Eind dit jaar wordt gestart met de bouw van de woningen van deelplan vier aan
de Pieter Vreedestraat, Baron van Hallstraat en de Loevensteinlaan. Zodra deze
woningen zijn opgeleverd gaat de gemeente de definitieve inrichting realiseren
van de Pieter Vreedestraat en Baron van Hallstraat. In deze brief leest u meer
over de inrichting en de werkzaamheden.
Inrichting
Op de achterzijde van deze brief vindt u de tekening van de inrichting van de
openbare ruimte. De afbeelding kunt u ook terugvinden op de website van de
gemeente: www.oosterhout.nl. Hierbij klikt u op ‘Inwoners’, vervolgens op
‘Ruimtelijke Ontwikkeling’, links in de balk op ‘Projecten en woningbouwprojecten’
waar u daarna in de kaart of scrollend op de pagina kiest voor ‘Slotjes Midden’.
De Pieter Vreedestraat en Baron van Hallstraat worden ingericht met een rijbaan van
5 meter breed voor twee rijrichtingen. De materialen die worden gebruikt, worden in
heel Slotjes Midden toegepast. Aan de oostkant van de straat komt een trottoir met
langsparkeren, aan de andere zijde is er haaksparkeren.
De parkeervakken worden omzoomd door brede groenvakken met bomen,
plantvakken met heesters en gazon. Dit gazon bevat een bloemenmengsel, waarvan
de nectar interessant is voor hommels, bijen en vlinders. Het gras wordt minder vaak
gemaaid, maximaal eens per drie à vier weken. Zo is de grasmat, die er misschien
wat rommeliger uitziet, beter bestand tegen droge periodes en bevorderlijk voor de
biodiversiteit.
De bomen en planten in het gebied zorgen voor een koelere stad en een aangename
omgeving. Het is goed voor het klimaat en de biodiversiteit.
Werkzaamheden
De werkzaamheden van de inrichting van de openbare ruimte starten zodra de
woningen en appartementen gereed zijn (naar verwachting medio 2021). Voor de
bouw begint, ontvangt u weer een bewonersbrief met informatie over de uitvoering
hiervan. Afhankelijk van de bouw wordt het inrichtingsplan gefaseerd uitgevoerd. In
de volgende fase wordt gewerkt aan deelplan vijf, daarna zal ook de openbare ruimte
aan de Johan de Wittstraat definitief worden ingericht.
Vragen?
Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met Martine
Leijs (projectmedewerker) via m.leijs@oosterhout.nl of telefoonnummer 14 0162.

Wij verzoeken u om bij alle communicatie rondom deze aanvraag altijd het zaaknummer
241330 te vermelden.

