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Aan alle bewoners van het gebied tussen De Vliert en Parallelweg en de Vijftig 
Bunderweg en Wethouder van Dijklaan 

 

 

Vanaf 13 juli graafwerkzaamheden diverse locaties 
De Vliert 
  
  
In opdracht van de gemeente Oosterhout gaat aannemer Van de Valk en De Groot vanaf 

dinsdag 13 juli zogenaamde proefsleuven graven in De Vliert. Dit is nodig om de exacte ligging 

van kabels en leidingen, de riolering en boomwortels inzichtelijk te krijgen. Op diverse locaties 

wordt in de rijbaan, in parkeervakken en voetpaden of in de groenstroken gegraven waarbij 

delen van de openbare ruimte tijdelijk worden afgezet. De werkzaamheden duren naar 

verwachting tot en met vrijdag 16 juli. Omwonenden zullen hier enige hinder van ondervinden. 

 

De informatie uit de proefsleuven kan Brabant Water gebruiken bij hun vervangingswerkzaamheden 

waar wij in onze brief van maart alvast melding van hebben gemaakt. Voor de gemeente is de 

ondergrondse situatie van belang om na te gaan of het mogelijk is om aanpassingen aan het 

rioolstelsel te doen. Die inventarisatie doen wij nu om tijdig te kunnen bepalen of het mogelijk is om 

werkzaamheden te bundelen met die van Brabant Water of met onze voorgenomen aanpassingen 

aan de drempels en de aanleg van het stukje voetpad naar de Boswachterij. 

 

Op enig moment worden de rijbaan en het trottoir van De Vliert tussen de kruispunten met De Elzent 

en De Wildert afgesloten. Het verkeer zal dan via De Wildert moeten rijden. 

Ons advies is sowieso om die week zoveel mogelijk via de Vijftig Bunderweg-Wethouder van Dijklaan 

van en naar De Boswachterij te rijden. 

 

Meer informatie 

Heeft u nog vragen over de uitvoering van deze graafwerkzaamheden, dan kunt u contact opnemen 

met de toezichthouder van de gemeente, de heer A. Leemans. U kunt hem op werkdagen (m.u.v. 

woensdagen) bereiken op telefoonnummer 14 0162. 


