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Aan alle bewoners en ondernemers aan de Zandheuvel 22-78 
en 31-81, Sint Vincentiusstraat 40-76 en 67-101, Sint 

Josephstraat 37-75, Catharinastraat 22-34B 

 
Bodemsanering Zandheuvel 49 start maandag 6 april  
 

In aanvulling op de bewonersbrief van 18 maart jl wordt u hierbij nader geïnformeerd over de 

uitvoering van de saneringswerkzaamheden op het perceel Zandheuvel 49. 

 

Start werkzaamheden 

De bodemsanering van het perceel Zandheuvel 49 start maandag 6 april a.s. en duurt tot ca. vrijdag 

17 april. De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit graafwerk en het aan- en afvoeren van de 

grond. Gezien de locatie van de vervuiling op het perceel is het noodzakelijk enkele bomen te rooien. 

Bomen die buiten de saneringslocatie staan blijven behouden. Deze werkzaamheden waarbij er 

sprake is van zwaar transport van en naar de saneringslocatie zullen naar verwachting één week 

duren. De tweede week wordt gebruikt voor herstel en opruimwerkzaamheden. 

 

Verkeersroute 

Voor de uitvoering van de werkzaamheden wordt zwaar vrachtverkeer ingezet. Dit verkeer is 

afkomstig van de Abdis van Thornstraat en gaat via de Zandheuvel en de Sint Vincentiusstraat naar 

het achtergelegen terrein van het speelgoedmuseum. Vanaf die zijde wordt het perceel van de 

Zandheuvel 49 toegankelijk gemaakt. Het afvoeren van de grond vindt in omgekeerde richting plaats. 

Dit houdt in dat in de Sint Vincentiusstraat een klein stukje tegen het verkeer ingereden moet worden. 

Tijdens de werkzaamheden en het transport vindt hier extra toezicht plaats, zodat het verkeer op een 

veilige manier kan aan- en af rijden.  

 

Parkeren Sint Vincentiusstraat 

Vanwege de toegang tot het perceel is het noodzakelijk dat er in de periode 6 t/m 10 april tussen 

7.00u- 17.00u, geen voertuigen geparkeerd staan tussen de Zandheuvel en de woningen Sint 

Vincentiusstraat 87-97 en 72-76. Wij vertrouwen op uw medewerking hierin.  
 

Meer informatie  

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemersbedrijf Gubbels. Voor eventuele vragen of 

opmerkingen tijdens de sanering kunt u contact opnemen met de uitvoerder, de heer T. Smits, tel. 06 

30651327 of via email  t.smits@gubbels.nl 

 

Tijdens de saneringswerkzaamheden is de heer R. Mentink de contactpersoon bij de gemeente 

Oosterhout. U kunt hem bereiken via 140162 of via R.Mentink@Oosterhout.nl 

 

Wij vertrouwen op uw begrip ten aanzien van de te verwachten overlast en streven er naar dat tot een 

minimum te beperken. 
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