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Aan alle bewoners van Nonnenveld 36 t/m 58 en 23 t/m 31, 
Vroenhoutstraat 18 en Koorstraat 20 

 

 
Rioleringswerkzaamheden Nonnenveld vanaf 
maandag 19 juni 
 

Vanaf maandag 19 juni tot uiterlijk eind juli vinden er werkzaamheden plaats aan de riolering in 

een deel van het Nonnenveld. Het betreft het gedeelte van de put in de kruising met de 

Vicarislaan (nabij huisnummer 58) tot aan de put voor de woning met huisnummer 42 en een 

stukje riool voor de woningen 38 t/m 42. Het riool verkeert in slechte staat en wordt daarom 

vervangen. Vooruitlopend aan de rioolvervanging voert Enexis werkzaamheden uit aan de 

gasleidingen bij de woningen 23 tot en met 31. Waarschijnlijk gebeurt dit in de week van 12 tot 

en met 16 juni. 

 

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Graaumans uit Bavel. Zij verwachten iets 

meer dan 5 weken nodig te hebben om deze werkzaamheden uit te voeren. Uiteraard is dit afhankelijk 

van de weersomstandigheden. 

De woningen gelegen in het werkvak blijven te voet bereikbaar, maar de inritten kunnen tijdelijk niet 

worden gebruikt. Om de hinder voor de bewoners te beperken is het werk in drie fasen opgedeeld en 

wordt de bestrating dus ook in delen opgebroken en terug aangebracht. Er wordt een depot voor de 

opslag van materialen gemaakt op de parkeerplaatsen naast de woning Koorstraat 20 (tegenover 

Nonnenveld 51/53). 

 

De aannemer bezorgt kort voor aanvang van de werkzaamheden nog een brief met praktische informatie 

over de uitvoeringsfase bij de direct omwonenden. 

 

Meer informatie 

Vragen naar aanleiding van deze brief kunt u stellen aan de projectleider, de heer Van der List. Hij is 

bereikbaar via telefoonnummer 14 0162. Voor meer informatie over de werkzaamheden zelf neemt u 

contact op met de gemeentelijke toezichthouder, de heer Kanters, via telefoonnummer 14 0162. De 

tekeningen van de werkzaamheden kunt u raadplegen op de gemeentelijke website www.oosterhout.nl > 

Inwoners > Openbare ruimte > Projecten. 

http://www.oosterhout.nl/

