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Aan alle bewoners van Prinsendam 22 t/m 56
Uitvoering definitief ontwerp fiets-/voetpad en groenstrook
Enige tijd geleden hebben wij u het voorlopige ontwerp Domeinweg laten zien en uw reactie
daarop gevraagd. Doel van het ontwerp is de wateroverlast op particulier terrein bij hevige
regenval te beperken. Dit gaan we doen door de openbare groenstrook en het fiets-/voetpad te
verlagen, waardoor het water naar de sloot wordt afgevoerd. Wij hebben van ongeveer de helft
van de bewoners een reactie terug gehad. Deze reacties waren overwegend positief met daarbij
wat (individuele) verzoeken. Alle binnengekomen reacties zijn per e-mail of telefonisch
beantwoord.
Definitief ontwerp Domeinweg
Het ontwerp is naar aanleiding van de reacties niet ingrijpend aangepast. De groenstrook wordt
zodanig ingericht dat er lagere soorten aan de rand van het achterpad komen te staan en wat hogere
soorten in het midden. Hierdoor blijft het pad toegankelijker. Als het met de nieuwe hoogte mogelijk is,
dan blijven de hulsten staan. Zo blijft er op enkele plaatsen wat hogere beplanting over.
We hebben, mede naar aanleiding van diverse verzoeken, besloten om het pad achter de percelen
opnieuw aan te leggen. Het pad is weliswaar particulier eigendom, maar voor het beste eindresultaat
is het beter dit pad nu ook meteen zo aan te leggen dat het water van de percelen af de groenstrook
in loopt. Behalve het tegelpad in het verlengde van de brandgang tussen huisnummer 36 en 38
komen er geen (extra) paadjes tussen het achterpad en de Domeinweg dwars door de groenstrook
heen. Het gebruik daarvan is zo beperkt dat het weinig meerwaarde heeft. Ook is meer verharding
duurder en minder goed voor het milieu.
Uitvoering werkzaamheden
Wij zijn in overleg met een aannemer om afspraken te maken over de uitvoering van dit project. Naar
verwachting zal hij starten in de loop van september of in oktober. De groenstrook wordt dan in
november of december aangeplant. Bewoners ontvangen daar tegen die tijd nog bericht over.
Voor vragen over dit project richt u zich tot de projectleider, de heer Van der List.
Dit kan per e-mail: e.van.der.list@oosterhout.nl
Of telefonisch: 14 0162. U bereikt hem (i.v.m. vakantie) vanaf maandag 3 augustus.
Afkoppelen schuurdaken
Dit onderdeel wordt niet meegenomen in de uitvoering. We hebben slechts enkele positieve reacties
ontvangen, waardoor de meerwaarde zo beperkt is dat wij hier geen verdere investeringen in doen.
Meer informatie
De tekening van het definitieve ontwerp is ook te zien op de website van de gemeente Oosterhout:
www.oosterhout.nl > inwoners > openbare ruimte > projecten > “Domeinweg; aanpak wateroverlast”.
Hier kunt u het pdf-bestand openen en desgewenst inzoomen op bepaalde onderdelen.

Wij verzoeken u om bij communicatie rondom deze aanvraag het zaaknummer 196116 te vermelden.

