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Aan alle bewoners in de omgeving van het Santrijnhof en 
de Commanderij 

 

Maandag 30 november 2020  
 
Start werkzaamheden Santrijnhof en 
Commanderij   
 
Eind november start aannemingsbedrijf C-Infra bv met de aanleg van de groene 
parkeerplaatsen in een deel van het Santrijnhof en de Commanderij. Naar verwachting 
zijn deze werkzaamheden in februari klaar. In de kerstvakantie wordt er niet gewerkt. C-
Infra zorgt ervoor dat alles dan netjes opgeruimd is. 
 
Fasering en planning 
Het werkgebied met fasering staat op de achterzijde van deze brief aangegeven.  
C-Infra legt eerst de haakse parkeervakken voor de 13 nieuwe woningen in het Santrijnhof 
aan. Dit is uiterlijk in de week voor kerst gereed. Men kan daar dan meteen gebruik van 
maken. Na de kerstvakantie gaat hij dan verder met de parkeerplaatsen aan het einde van de 
Commanderij en wordt als laatste de rijbaan vernieuwd. C-Infra bezorgt voorafgaand aan die 
werkzaamheden in de directe omgeving nog een informatiebrief. Uiterlijk in de eerste helft 
van februari zou alles dan klaar moeten zijn. Uiteraard is de voortgang van het werk 
afhankelijk van de weersomstandigheden. 

  
Algemene informatie 
Omdat de werkzaamheden plaatsvinden in een gebied waar de parkeerdruk al hoog is, heeft 
de gemeente voor de eigenaren van de 13 nieuwe woningen aan de Santrijnhof een aantal 
parkeerkaarten beschikbaar om in de parkeergarage te parkeren. De ruimte voor de 
woningen dient op maandag 30 november vrij te zijn, zodat C-Infra direct kan starten. Wij 
verzoeken de bewoners dringend om de auto al op zondag 29 november ergens anders te 
parkeren.   
 
C-Infra werkt doordeweeks tussen 7.00u en 17.00u. Er wordt dan gebruik gemaakt van 
materieel dat geluid en trillingen veroorzaakt. Als het noodzakelijk is om de planning te 
kunnen halen wordt er ook op zaterdagen gewerkt. De gemeente en C-Infra proberen zoveel 
mogelijk hinder te voorkomen, dit zal echter niet altijd mogelijk zijn. Wij vragen uw begrip 
hiervoor. 
 
De tekeningen van deze werkzaamheden kunt u ook inzien op de website bij alle overige 
projectinformatie over het Santrijngebied: www.oosterhout.nl > Inwoners > Ruimtelijke 
ontwikkeling > Projecten en woningbouwprojecten > Santrijn 
 
Vragen? 

• Voor vragen over het parkeren kunt u contact opnemen met mevrouw M. van der 
Velden per e-mail m.van.der.velden@oosterhout.nl of via 14 0162. 

• Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u op werkdagen (m.u.v. de woensdag) 
contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente, de heer Leemans, via 
telefoonnummer 140162 of via emailadres a.leemans@oosterhout.nl 

• Vanuit C-Infra is de uitvoerder, de heer P. van Loon, de contactpersoon. U bereikt 
hem op: 06-20822811 of per e-mail: Patrick@c-infra.nl  



 
  
 


