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Aan de bewoners en bedrijven van de Vrachelsestraat en 
omgeving 

 

 

Reconstructie Vrachelsestraat van start 
 
Vanaf maandag 4 november 2019 tot en met februari 2020 vinden er werkzaamheden 
plaats in de Vrachelsestraat. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd om de 
overlast voor bewoners en bedrijven zoveel mogelijk te beperken. 
 
De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer A&M Infra BV uit Waspik. De exacte duur 
van de uitvoeringswerkzaamheden is uiteraard afhankelijk van de weersomstandigheden. 
 
De aannemer bezorgt kort voor aanvang van de werkzaamheden nog een brief met praktische 
informatie over de uitvoeringsfase bij de direct omwonenden en bedrijven. 
 
Achtergrond 
Er wordt een 30 km zone gerealiseerd met bijbehorende verkeersremmende maatregelen: 
plateaus, versmallingen en bijbehorende bebording. Het huidige asfalt wordt opgebroken en 
wordt vervangen door betonstraatstenen. Tussen de Achterstraat en Heijligerweg wordt het riool 
gedeeltelijk vervangen.   
 
Fasering en omleidingen 
Het werk wordt in 2 fasen uitgevoerd; zie de achterzijde van deze brief. 
Fase 1: Herstraat tot Achterstraat (nov. t/m dec. 2019)   
Fase 2: Achterstraat tot en met Heijligerweg (jan. t/m feb. 2020) 
Het meest oostelijke deel van de Vrachelsestraat wordt pas in uitvoering genomen zodra de 
Contreie volledig gerealiseerd is.   
 
Gedurende het gehele werk worden omwonenden en bedrijven zoveel als mogelijk bereikbaar 
gehouden. U wordt hierover door de aannemer in detail geïnformeerd. Dit geldt eveneens voor 
de situaties waar werkzaamheden in particuliere tuinen plaats dienen te vinden. Met de 
bewoners en/of bedrijven waar dit speelt zal tijdig contact opgenomen worden.    
 
Voor het lokale bestemmingsverkeer zal een omleidingsroute ingesteld worden.  
 
Tekeningen van de fasen zijn te vinden via onderstaande pad op de gemeentelijke website.  
 
Meer informatie 
Vragen naar aanleiding van deze brief en voor informatie over de werkzaamheden kunt u contact 
opnemen met de toezichthouder, de heer Baijens. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0162.   
 
De tekeningen van de werkzaamheden kunt u raadplegen op de gemeentelijke website 
www.oosterhout.nl via inwoners > openbare ruimte > projecten > Vrachelsestraat renovatie en 
reconstructie  



 

 


