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Aan alle bewoners van de Blauwsparstraat en delen van de Sparrenlaan en 
Dennenlaan  

 

Reconstructie Blauwsparstraat 
  
De reconstructie van de Blauwsparstraat wordt in de periode maart-juni 2021 uitgevoerd. 

Enkele weken voor de start van de werkzaamheden ontvangen de omwonenden een 

informatiebrief met de exacte uitvoeringsperiode. Ter voorbereiding op de reconstructie zijn 

onlangs de lichtmasten alvast naar de nieuwe posities verplaatst. 

In deze brief geven wij u alvast wat informatie waar bewoners van de Blauwsparstraat rekening 

mee kunnen houden in de aanloop naar de reconstructie. 

 

Rioleringswerkzaamheden (rioolrenovatie en huisaansluitingen) 

Uit inspectiegegevens van het hoofdriool is gebleken dat 1 betonbuis in de straat gescheurd is nabij 

de put voor huisnummer 20. Dit leidt tot lekkages in de bodem (vervuiling) en/of tot wegspoeling van 

zand in het riool. Dat laatste veroorzaakt verzakkingen in de bestrating. Op maandag 11 januari gaat 

aannemer MJ Oomen de buis herstellen (waterdicht maken) om dit probleem op te lossen. Dit gebeurt 

van binnenuit, zodat er geen graafwerkzaamheden nodig zijn. In de week van 4 tot en met 8 januari 

bezorgen zij bij de omwonenden een brief met informatie over die rioolrenovatiewerkzaamheden en 

waarmee men rekening dient te houden tijdens de uitvoering. 

 

Tijdens de wegreconstructie worden de rioolhuisaansluitingen vanaf het hoofdriool tot in het voetpad 

nabij de erfgrens vervangen. Deze oude buizen zijn van gres gemaakt, de nieuwe worden van PVC. 

Aan de riolering op eigen terrein komt de aannemer vanzelfsprekend niet. Bewoners die ook daar iets 

vervangen willen hebben, bijvoorbeeld vanwege verstoppingen of schades, zullen dit zelf moeten 

regelen. 

 

Snoeien particulier groen 

Bij een aantal voortuinen hangt het particuliere groen over de erfgrens heen. Wij verzoeken iedereen 

vriendelijk om er voorafgaand aan de werkzaamheden voor te zorgen dat de aannemer zijn 

werkzaamheden ongehinderd uit kan voeren. Hij zal her en der ook de opsluitband op de erfgrens 

moeten kunnen verwijderen en terug plaatsen. Als eventueel aanwezige wortels van bomen en 

planten in de tuin dit bemoeilijken, kunt u die wortels het beste zelf alvast bij de opsluitband 

verwijderen. Dit voorkomt schade aan uw beplanting. 

 

Brandgangen 

De gemeente heeft van het Klankbord Ongehinderd Oosterhout (KOO) een advies ontvangen over het 

nieuwe ontwerp van de Blauwsparstraat. Daarin hebben zij onder andere gewezen op de staat van de 

verharding in de brandgangen. De brandgangen behoren bij de percelen die erop aansluiten en vallen 

onder de verantwoordelijkheid van de betreffende aanwonenden. Wij willen u vragen dit als bewoners 

onderling te bekijken en waar nodig te zorgen voor een deugdelijke staat van de verharding. 

Op sommige plaatsen is de brandgang ook versmald door particulier groen. Ook hiervoor vraagt het 

KOO, en met hen ook de gemeente, de aandacht van de aanwonden. 

 



 

 

 
 

 

 

   
 

Parkeren Blauwsparstraat tijdelijke en nieuwe situatie 

Tijdens de uitvoering is er minder parkeergelegenheid in de straat. Om de hinder in omliggende 

straten te beperken wordt de reconstructie in fasen uitgevoerd en blijft de straat gedeeltelijk 

toegankelijk. 

Als de werkzaamheden klaar zijn is het uiteraard de bedoeling dat de auto’s netjes in de 

parkeervakken worden gezet en niet deels op het trottoir zoals nu het geval is. Met de smalle trottoirs 

blijft er dan te weinig loopruimte over voor voetgangers. Vooral rolstoelgebruikers en mensen met een 

kinderwagen, rollator of op een scootmobiel worden daardoor erg gehinderd. Bovendien is het slecht 

voor de tegels als daarover heen wordt gereden of erop wordt geparkeerd. 

In tegenstelling tot de huidige situatie zal er straks wel gehandhaafd gaan worden op fout 

parkeergedrag. De vakken worden breed genoeg gemaakt voor normaal gebruik en in combinatie met 

het éénrichtingsverkeer is het dus niet meer nodig om op de trottoirs te parkeren. 

 

Meer informatie 

Heeft u nog vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met de heer E. van der List. U kunt 

hem vanaf maandag 4 januari bereiken op telefoonnummer 14 0162. 


