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Aan alle bewoners van Sirius
39-57, 27-37, 61-67, 88A-58, 56A-24, 22-14, 3-13,15-25, 2-10;
Mercurius 2-10 en Sterrenlaan 4-12

Vanaf 3 april a.s. werkzaamheden in Sirius
Vanaf 3 april vinden er in de Sirius werkzaamheden plaats aan de riolering, bestrating en het
groen. De werkzaamheden worden in fasen uitgevoerd en duren naar verwachting tot eind mei,
afhankelijk van de weersomstandigheden.
Wat gaat er gebeuren?
Aanleiding is de slechte staat van de riolering in sommige delen van de buurt. Scheurvorming en
lekkages zijn het gevolg. Daarnaast laat ook op enkele plaatsen door oneffenheden de kwaliteit van
parkeerstroken te wensen over. Vernieuwing van het riool en het opnieuw bestraten van
parkeerstroken is daarom noodzakelijk.
Ter hoogte van huisnummers 61-67 worden vier bomen, die op het riool staan verwijderd. Deze
bomen worden vervangen en in ruimere plantvakken geplant.
Ter hoogte van huisnummer 3 is de bestaande groenvoorziening versleten en zal deze vernieuwd
worden.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door het bedrijf Zijlstra Infra B.V. uit Giessen.
Bereikbaarheid
Om de overlast zoveel mogelijk te beperken en de bereikbaarheid zo goed mogelijk te waarborgen,
worden de werkzaamheden in achtereenvolgende fasen, die in elkaar overlopen, uitgevoerd. Bij
afsluiting van een werkvak is er geen verkeer mogelijk.
 Fase 1 (groen): van 3 april tot 15 april.
 Fase 2 (rood): van 18 april tot 29 april.
 Fase 3 (blauw): van 1 mei tot 13 mei.
 Fase 4 (geel): van 15 mei tot 27 mei.
Op de achterzijde van deze brief vindt u de fasen terug in een plattegrond. De aannemer houdt, als
nodig, de bewoners tijdens de uitvoering op de hoogte via een brief.
Verder proberen wij de overlast voor u zoveel mogelijk te beperken.
Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de werkzaamheden? Dan kunt u contact op nemen met de toezichthouder,
de heer W. Schoemaker via telefoonnummer 14 0162 of via e-mailadres
w.schoemaker@oosterhout.nl Alle informatie is ook terug te vinden op de gemeentelijke website
www.oosterhout.nl via inwoners > openbare ruimte > projecten > Sirius.

