
 

Bewonersbrief 
Zaaknummer : 271804 

 Oosterhout 4 februari 2021 

 

Aan alle bewoners van de Molenakker, Middenakker en 
delen van de Vrachelsestraat en Herstraat 

 

Maandag 22 februari 2021  

 
Start werkzaamheden trottoir Vrachelsestraat en 
herstraten deel Molenakker  
 
 
Nu de nieuwbouwwoningen aan de Vrachelsestraat en de Molenakker op korte termijn 
worden opgeleverd en de nieuwe bewoners er hun intrek in kunnen nemen, kan ook de 
openbare ruimte worden ingericht. Vanaf maandag 22 februari gaat aannemingsbedrijf 
Gebr. Van den Oord het voetpad en de groenvakken voor de woningen Vrachelsestraat 
81-87 aanleggen. Daarna zorgt hij ervoor dat de bestrating in de Molenakker vanaf 
huisnummer 21 tot aan de kruising met de Herstraat er weer netjes in komt te liggen. 
De aannemer houdt tijdens de werkzaamheden contact met de direct omwonenden 
over de bereikbaarheid. 
Naar verwachting zijn de werkzaamheden uiterlijk eind maart klaar. 

 
Vrachelsestraat 
Op de achterzijde van de brief ziet u de nieuwe inrichting van de openbare ruimte voor de 
nieuwbouwwoningen. Tussen het nieuw aan te leggen voetpad en de rijbaan worden enkele 
groenvakken en parkeerplaatsen aangelegd. Op de hoek met de Herstraat plant de 
aannemer 3 bomen in het grasveld en haalt hij de haag langs de rijbaan weg omdat deze het 
uitzicht op het verkeer vanuit de Herstraat en vice versa beperkt. 
Tijdens de werkzaamheden kan het doorgaande verkeer kan gewoon van de Vrachelsestraat 
gebruik blijven maken. 
 
Molenakker 
Door de bouwactiviteiten en de aanleg van de inritten is het nodig om de rijbaan en het 
voetpad te herstraten. Hiermee start de aannemer zodra de werkzaamheden aan de 
Vrachelsestraat (zo goed als) klaar zijn. De Molenakker wordt afgesloten vanaf huisnummer 
21 tot aan de Herstraat, de kruising met de Herstraat blijft wel beschikbaar. Het verkeer van 
en naar de Vrachelsestraat zal om moeten rijden via het Ruiterspoor en de Houtse Heuvel. 
Bewoners van de Middenakker verlaten hun straat via de Hoge Akker. 
 
Algemene informatie 
Voor de aannemer is het van belang dat de ruimte voor de woningen aan de Vrachelsestraat 
vanaf maandagochtend 22 februari vrij is. Wij vragen u vriendelijk om ervoor te zorgen dat er 
dan geen auto’s of materialen meer staan. 
De aannemer werkt doordeweeks tussen 7.00u en 17.00u. Hij probeert de hinder voor de 
omgeving zoveel mogelijk te voorkomen, maar dit zal niet altijd mogelijk zijn. Wij vragen uw 
begrip hiervoor. 
 
Vragen? 
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 14 
0162 of via emailadres a.leemans@oosterhout.nl 
Vanuit Gebr. Van den Oord is de heer Ad Van den Oord de contactpersoon. U bereikt hem 
op: 06-53474780. 
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