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Aan alle gebruikers van de Weststadweg/Haasdijk/A59 
 

Werkzaamheden in tweede en vierde weekeind september 2018 
 

Kruising A59 twee weekeinden gesloten voor autoverkeer 
 
In het tweede en vierde weekeind van september 2018 vinden er werkzaamheden plaats aan het 
kruispunt Weststadweg-Haasdijk-A59. Dit kruispunt is gedurende die weekeinden buiten 
gebruik voor gemotoriseerd verkeer. Verkeer dat vanuit Weststad, Oosterhout of Den Hout naar 
de A59 of naar Made wil, zal worden omgeleid. Ook verkeer uit Made zal geen gebruik kunnen 
maken van de zuidelijke aansluiting op de A59.  
 
Werkzaamheden 
In opdracht van de gemeente Oosterhout wordt de kruising veiliger gemaakt, met name voor fietsers. 
De verhoogde middengeleider van de Weststadweg wordt ter hoogte van deze kruising gedeeltelijk 
gesloopt en smaller teruggebracht. De ruimte die daardoor ontstaat wordt gebruikt om een extra 
uitvoegstrook aan te leggen voor het verkeer vanuit Oosterhout richting Den Hout. Aan de andere 
zijde, komende vanaf Made, wordt de bestaande uitvoegstrook verlengd zodat er meer ruimte is om 
voor te sorteren richting de A59. 
 
Naast deze werkzaamheden wordt er een verkeersregelinstallatie geplaatst. Deze verkeerslichten 
zorgen voor een betere afwikkeling van het verkeer tussen Oosterhout, Den Hout, Made en de A59 en 
bevorderen vooral de veiligheid van de fietsers op deze kruising. Verder worden de 
bewegwijzeringsborden aangepast, krijgen de lichtmasten nieuwe armaturen en de wordt de bocht in 
de rijbaan Haasdijk richting Den Hout geheel vernieuwd. 
 
Afsluiting en omleidingen  
Gedurende deze twee weekenden wordt het gehele kruispunt vanaf vrijdag 21.00u tot maandag 
06.00u afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Dit is nodig zodat de aannemer veilig kan werken en 
de ruimte heeft om alle materialen te plaatsen. De werkzaamheden worden uitgevoerd door de 
aannemers Hoeflake en Dura Vermeer. 
Omleidingen worden via gele bebording aangegeven. Voor fietsers zullen tijdelijke voorzieningen 
worden aangebracht. 
 
Planning 
De werkzaamheden zullen plaatsvinden in twee weekenden in september: 

Weekeind 2 sloopwerkzaamheden   7-9 september 
Werkdagen slopen en aanbrengen asfalt Haasdijk 3-21 september 
Weekeind 4 aanbrengen diverse onderdelen  21-23 september 
  Openstelling nieuwe rijstroken  1 oktober  

Mocht in het eerste weekeind niet gewerkt kunnen worden dan schuiven alle werkzaamheden een 
weekeind op. 
 
Tekeningen 
Tekeningen van de werkzaamheden en omleidingsroutes zullen geplaatst worden op de 
gemeentelijke website: https://www.oosterhout.nl/inwoners/openbare-ruimte/projecten/VRI-
Weststadweg-Haasdijk  
 
Vragen 
Het aanpassen van het kruispunt brengt uiteraard overlast en hinder met zich mee, we hopen dat u 
hiervoor begrip hebt. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u op werkdagen bellen met 
Bart Kokken op 140162 of mailen via b.kokken@oosterhout.nl.  
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