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Start werkzaamheden Arendsplein 

 

Er gaat een hoop gebeuren op het Arendsplein! Het bestemmingsplan en het inrichtingsplan 

van de openbare ruimte zijn afgelopen najaar vastgesteld. Ook zijn de 

omgevingsvergunningen voor de Rabobank en de ABN-AMRO locatie aangevraagd.  
 

Via deze brief willen we u graag op de hoogte stellen van de werkzaamheden die de 

komende tijd gaan plaatsvinden op en rondom het Arendsplein. In deze brief vindt u 

informatie over het kappen en verplanten van bomen, bouw-voorbereidende 

werkzaamheden en de verkeersomleiding tijdens de werkzaamheden. Ook kunt u zich 

aanmelden op om op de hoogte te blijven van de werkzaamheden die nog zullen volgen. 

 

Bomen 

Ter voorbereiding op de nieuwe inrichting van de openbare ruimte en vanwege de 

verkeersomleiding gaan we enkele bomen verplanten en kappen. Uiteraard zullen deze 

bomen worden gecompenseerd als de openbare ruimte opnieuw wordt aangelegd.  

In week 7 (week van 14 februari) zullen we beginnen met het verplanten en kappen van de 

betreffende bomen. Deze bomen staan aangegeven op de tekening hieronder. De bomen 

die worden verplant, worden geplaatst in het groenperk achter de Kegelstraat. Bij het 

verplanten op woensdagmiddag 16 februari zal een deel van de parkeerstrook bij het 

groenperk tijdelijk niet te gebruiken zijn. Eén boom bij de Willemstraat wordt begin maart pas 

gekapt.  

 

 

 



  

 

   

   

 

Werkzaamheden bouwrijp maken 

Vanaf week 13 (week van 28 maart) starten we met voorbereidende werkzaamheden die 

nodig zijn voor de bouw van de nieuwe appartementencomplexen. De werkzaamheden zijn 

het verwijderen van riolering en het (ver)leggen van kabels en leidingen. Deze 

werkzaamheden zijn aangegeven met rode arcering in de tekening hieronder. Ook wordt er 

een bouwstraat gemaakt, deze is roze ingekleurd in de tekening.  
 

 

Verkeersomleiding 

Vanaf week 14 (week van 4 april) komt er een verkeersomleiding op het Arendsplein. Op de 

onderstaande tekening kunt u zien hoe dit eruit komt te zien. Wat dit precies inhoudt voor de 

verschillende soorten verkeer leest u op de volgende bladzijde van deze brief. 
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Auto 

Met de auto kunt u vanaf de Gasstraat niet meer direct naar de Kegelstraat en Prins 

Frederikstraat rijden. De oude doorsteek bij de Willemstraat komt tijdelijk terug om het 

gebied bereikbaar te houden. U kunt via de Gasstraat over het parkeerterrein de 

Willemstraat oprijden richting de Kegelstraat/Rulstraat/Van Liedekerkestraat.  

 

Voetgangers en fietsers 

Voor voetgangers blijft het mogelijk om vanaf de Gasstraat naar de Prins Frederikstraat te 

lopen via een doorgang langs Arendshof II. Fietsers moeten hier wel afstappen. De ingangen 

van Arendshof II aan deze route zijn dicht.  

 

Vrachtverkeer 

Vrachtverkeer kan rijden via de Gasstraat richting de bevoorradingsstraat (Expeditiestraat) 

tussen Arendshof I en Arendshof II. 

 

Bouwterrein  

Met het rood gearceerde gebied is het bouwterrein aangegeven. Aan de randen van het 

bouwterrein komt een schutting/bouwhek.  

 

 

Aanmelden nieuwsbrief 

Deze eerste nieuwsbrief over de werkzaamheden op het Arendsplein is bij u in de 

brievenbus bezorgd. Hierna gaan we over op een digitale nieuwsbrief. Wilt u op de hoogte 

blijven van alle ontwikkelingen op het Arendsplein? Geef u dan op voor de digitale 

nieuwsbrief door een e-mail te sturen naar: buitenprojecten@oosterhout.nl  

 

De nieuwsbrieven worden ook op de website van de gemeente geplaatst: 

https://www.oosterhout.nl/inwoners/ruimtelijke-ontwikkeling/projecten-en-

woningbouwprojecten/arendsplein  

 
 

Vragen? 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neemt u dan contact op met de betreffende 

contactpersoon.  

 

- Voor vragen over het kappen en verplanten van de bomen: meneer Schoenmakers. 

U kunt hem per e-mail bereiken via H.Schoenmakers@oosterhout.nl of telefonisch 

via 14 0162.  

 

- Voor vragen over de andere werkzaamheden: meneer Leemans. U kunt hem per e-

mail bereiken via A.Leemans@oosterhout.nl of telefonisch via 14 0162.  
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