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Wij verzoeken u om bij alle communicatie rondom deze aanvraag altijd het zaaknummer 184881  te 
vermelden. 
 

Aan de bewoners van Hielbijl 11 t/m 75 
 
 

Aanleg groenstrook Sluislocatie 
 
 
De gemeente gaat de groenstrook tussen appartementencomplex De Sluiswachter  / de 
stadswoningen en het kanaal definitief inrichten. De vergunning van Rijkswaterstaat om de 
groenstrook in te richten is inmiddels binnen. In deze brief leest u meer over de inrichting en 
de werkzaamheden.  
 
Op de achterzijde van deze brief vindt u de tekening van de definitieve inrichting van de groenstrook. 
U kunt deze tekening ook terug vinden op de website www.decontreie.nl. 
 
Voorlopig ontwerp  
In oktober 2018 werd het voorlopig ontwerp voor de groenstrook gepresenteerd tijdens een 
bewonersavond. Er kwamen toen verschillende reacties op het voorlopig ontwerp. Die reacties 
hebben er bijvoorbeeld toe geleid dat we hebben besloten om twee extra bomen ten oosten van het 
appartementencomplex te kappen. Daarvoor in de plaats komen twee kleinere bomen terug.  
 
Jeu-de-boules baan en nestkasjes  
Tijdens de bewonersavond kon u ook aangeven waar het bedrag van de ontwikkelaar voor het 
verfraaien van de buitenruimte aan besteed moet worden. De meeste bewoners kozen voor een jeu-
de-boules baan en nestkastjes voor vogels. De jeu-de-boules baan wordt aangelegd als ook het groen 
wordt aangelegd en de nestkastjes worden geplaatst als het daarvoor het juiste seizoen is. 
 
Onderhoud 
De grond blijft eigendom van Rijkswaterstaat. De gemeente neemt de grond in gebruik en zorgt voor 
het onderhoud van het groen en de voorzieningen. Om te voorkomen dat men te dicht bij de sluis en 
het water kan komen, plaatsen de gemeente en Rijkswaterstaat samen een nieuw definitief hekwerk. 
 
Werkzaamheden 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Brabant Groen en starten rond 12 augustus 2019. 
Indien de weersomstandigheden het toelaten zijn de werkzaamheden eind september gereed  
m.u.v. het groen. De beplanting zal vanaf 15 november worden aangelegd. 
De heer F. Kanters is aanspreekpunt tijdens de werkzaamheden. Hij is bereikbaar op het 
telefoonnummer 0162 – 48 99 20. 
 
Vragen? 
Heeft u nog andere vragen? Neem dan contact op met Monique van der Velden via telefoonnummer 
0162 – 48 90 67 of via email-adres m.van.der.velden@oosterhout.nl (in verband met vakantie afwezig 
tot en met 22 juli). 


