
Uitnodiging
Brainstormavond

Visie centrumgebied Arkendonk
Wanneer: 26 september 2019 van 19.00 tot 21.00 uur

Waar: Activiteitencentrum Dommelbergen Arkendonk 90, Oosterhout

Beste omwonende/ondernemer/belanghebbende,

Als gemeente Oosterhout stellen we een visie voor het centrumgebied van Arkendonk op. Er zijn verschillende aan-
leidingen: Wat doen we op de plek van de leegstaande gebouwen (zwembad en bibliotheek)? Kunnen we een aantal 
zwakke punten oplossen? Hoe kunnen we het centrumgebied toekomstvast maken?
Over deze vragen hebben we in het verleden reeds uw mening gepeild tijdens een bewonersavond. Op die avond heeft 
u de nodige input geleverd voor de conceptvisie die er nu ligt. 

Dit concept willen we graag met u bespreken. Wat is er goed aan de visie? Wat kan er beter? Wat zou u graag toege-
voegd zien? Het is dus vooral een meedenk-avond.

Programma
• opening
• presentatie conceptvisie
• bespreking van de visie in groepjes 
• plenaire terugkoppeling
• toelichting vervolg

Aanmelden
U bent van harte uitgenodigd voor deze avond. Wij vragen u om u 
vooraf aan te melden, zodat we weten op hoeveel personen we kun-
nen rekenen. U kunt zich aanmelden door een e-mail te sturen naar 
I.Oppenhuis.De.Jong@oosterhout.nl of te bellen naar 0162-489465

Verhinderd?
Komt u die avond niet en wilt u toch reageren? Dan kunt u ook schrif-
telijk uw reactie sturen naar: I.Oppenhuis.De.Jong@oosterhout.nl 
Na afl oop van de avond is de conceptvisie online in te zien op 
www.oosterhout.nl.

Brainstormavond



  ‘Bezoekers komen 

alleen om te
 winkelen en zijn 

    daarna weer      

      weg’

‘Behoefte   

  aan woningen 

   Voor ouderenʻ

‘Veel kruip-
door- sluip-
door’

‘Lastig om een 
  rondje te lopen.  
Geen logische 
  rondje te lopen.  
Geen logische 
  rondje te lopen.  

  route met 
     doorsteken’

‘Er is een enorm tekort aan       
             speelvoorzieningen’

‘Als je iets toevoegt, 
  dan moet je dat 
 stevig doen, met 
het oog op de lange 
termijn‘

‘Het is prettig 
wonen in 
‘Het is prettig 
wonen in 
‘Het is prettig 

Arkendonk 
maar er moet 
meer groen 
komen’ 
meer groen 
komen’ 
meer groen 

Het is prima als �  

 w� ingen bij k� en, ma�    

  dan geen h� gb� w alleen 

� � dgeb� den

‘Veel achterkanten van 

woningen/ winkels/overige 

gebouwen’

‘Parkeren 
  onlogisch & 
       versnipperd’


