
 

 

                                                

 
    

 

 

 

 
 

 

           
              
            

  
 

 

   
 

   
  

 
            

            
          

 
            

       
         

 
    

 
 

 
 

   
               

      
 

 
                   

         
             

           
         

             
          

 
 

Bewonersbrief 
Oosterhout, 15 maart 2017 

*IO17012110* 

Aan alle ondernemers en bewoners van Markt 4, 5, 6, 7, 8, 10, 
11 Klappeijstraat 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11A, 11B, 13, 13A 14, 15, 
16, 17, 17A,18, 20, 22 Mathildastraat 11 A t/m F, 13, 15, 15A, 

15B. 

Vanaf maandag 27 maart 

Bestratingswerkzaamheden en aanbrengen lijngoot 
in Klappeijstraat. 

Maandag 27 maart 2017 wordt begonnen met de werkzaamheden aan de bestrating in het 
uitgaansgebied van de Klappeijstraat. Dus het gedeelte tussen de Markt en de Mathildastraat. 
De werkzaamheden zullen naar verwachting vrijdag 14 april zijn afgerond. 

Ter bestrijding van de stankoverlast vanuit de bestaande kolken worden deze vervangen door een
lijngoot. Verder zal de gehele bestrating worden herstraat.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemingsbedrijf Graaumans uit Bavel.

Fasering van de werkzaamheden.
De  werkzaamheden  worden g efaseerd  uitgevoerd. 
Fase 1 :   Vanaf  de  Markt to t o ngeveer  het  midden  van  de  Klappeijstraat. 
Fase 2 :   Van o ngeveer  het  midden  van  de K lappeijstraat to t  de  Mathildastraat.
Per fase  zal  eerst d e  lijngoot  ongeveer  gelegen  in h et  midden  van  de s traat  worden  aangebracht.
Hierna  worden  de t wee  gedeelten  vanaf  de  gevels  tot  aan  de l ijngoot  volgtijdelijk  herstraat.

Bereikbaarheid tijdens werkzaamheden.
Tijdens de werkzaamheden zal altijd een loopstrook vrij zijn. Om die reden mogen er dan geen
terrassen in het werkgebied worden opgesteld.

Vragen? 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u tot en met dinsdag 28 maart contact opnemen met de heer R. 
Loonen, senior toezichthouder openbare ruimte van de gemeente Oosterhout, via telefoonnummer 
0162-489938 of via e-mailadres r.loonen@oosterhout.nl. Hierna kunt u contact opnemen met de heer 
A. Leemans, toezichthouder openbare ruimte van de gemeente Oosterhout, via telefoonnummer 
0162-489912 of via e-mailadres a.leemans@oosterhout.nl. Alle informatie over deze werkzaamheden 
kunt u ook terugvinden op de gemeentelijke website www.oosterhout.nl via inwoners > openbare 
ruimte > jaarprogramma openbare ruimte > projecten >.Klappeijstraat bestrijden stankoverlast. 

mailto:r.loonen@oosterhout.nl
mailto:a.leemans@oosterhout.nl
http://www.oosterhout.nl/



