
 

Bewonersbrief 
Zaak : W. Beckmanhof definitief ontwerp herinrichting 

Zaaknummer : 280506 

Datum : 21 juli 2021 

Wij verzoeken u om bij communicatie rondom deze aanvraag het zaaknummer 280506 te vermelden. 

 

Aan de bewoners van de Wiardi Beckmanhof 
 
 

Ontwerp Wiardi Beckmanhof vastgesteld 
 
Met dank aan de vele reacties van u en uw buurtgenoten hebben wij het ontwerp de afgelopen 

periode kunnen verbeteren. Op 19 juli heeft het college van Burgemeester en Wethouders het 

definitieve ontwerp vastgesteld. Hierbij ontvangt u de tekening met daarop aangegeven wat er 

aangepast is ten opzichte van het concept-ontwerp. 

 

Wat is er gewijzigd? 

De meest opvallende aanpassingen zijn de ingang van de straat vanaf de Willem Dreeslaan en het 

grote plantvak bij huisnummers 24-28. Verder zijn diverse plantvakken korter gemaakt om het gebruik 

van opritten goed mogelijk te houden. 

Bij de ingang van de straat zijn de parkeerplaatsen opgeschoven en worden ze aan weerszijden 

omsloten door plantvakken. Het woonerf, en daarmee de overgang van 30 km/h-zone naar 15 km/h, 

begint dan bij de wegversmalling. De plantvakken nemen straks de functie over van de betonpaaltjes 

die nu in de bocht bij huisnummers 1 en 67. Die paaltjes worden dan verwijderd. 

Meerdere bewoners uit de straat hebben ons gevraagd om een plek waar jonge kinderen kunnen 

spelen en daarbij is steeds het plantvak bij huisnummers 24-28 geopperd. In overleg met de direct 

omwonenden is in het ontwerp ruimte vrij gemaakt voor een stukje gras en verder zijn er op de stoep 

wat speelelementen, zoals een hinkelbaantje, ingepast. 

 

Vooruitblik komende maanden 

In de periode augustus-november laten wij diverse onderzoeken uitvoeren. Dat betreft een 

bodemonderzoek en het graven van zogenaamde proefsleuven waarmee de exacte ligging van kabels 

en leidingen in de voetpaden en nabij de bomen in beeld wordt gebracht. Dit is van belang voor de 

technische uitwerking van het ontwerp tot een bestek (contract aannemer) en tevens voor het 

vaststellen van de werkzaamheden die Enexis en KPN mogelijk uit moeten gaan voeren voordat wij 

met de herinrichting kunnen starten. 

De vergunningprocedure voor het kappen van de bomen start in september. De aanvraag en de 

besluit tot verlening van de omgevingsvergunning publiceren wij in het Weekblad Oosterhout. 

 

Wanneer start de uitvoering? 

Het komende half jaar zijn er nog geen werkzaamheden, behoudens de onderzoeken. Wij willen de 

bomen in het eerste kwartaal van 2022 verwijderen, uiterlijk half maart. Daarna kunnen de 

werkzaamheden aan het kabel- en leidingnet uitgevoerd worden. Waarschijnlijk wordt dat maart-april. 

Vervolgens gaat onze aannemer aan de slag in het tweede kwartaal. De uitvoering vindt gefaseerd 

plaats vanwege de bereikbaarheid van de woningen en behoud van parkeergelegenheid. 

Enkele weken voor aanvang van de uitvoeringsfase ontvangen bewoners nog een informatiebrief van 

ons of van de aannemer. 

 

Meer informatie 

Heeft u nog vragen over deze brief of over de bijgevoegde ontwerptekening, dan kunt u contact 

opnemen met de projectleider, de heer E. van der List. U bereikt hem op telefoonnummer 14 0162. 

De tekening kunt u ook inzien en downloaden vanaf de website: 

www.oosterhout.nl > inwoners > openbare ruimte > projecten > Wiardi Beckmanhof renovatie 

http://www.oosterhout.nl/

