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Aan de bewoners van de Galvani-, Ohm-  
en Voltastraat en omgeving 

 

 

Reconstructie Galvani-, Ohm- en Voltastraat van 
start 
 
Vanaf maandag 13 september 2021 tot en met februari 2022 vinden de werkzaamheden 
plaats. De werkzaamheden worden gefaseerd, per straat, uitgevoerd om de overlast voor 
bewoners zoveel mogelijk te beperken. De werkzaamheden worden uitgevoerd door 
aannemer C-Infra BV uit Dongen. De exacte duur van de uitvoeringswerkzaamheden is 
afhankelijk van de weersomstandigheden. 
 
We starten met de Galvanistraat, pakken daarna de Ohmstraat op en tenslotte de Voltastraat. 
Kort voordat er in een straat gestart wordt, bezorgt de aannemer een brief met praktische 
informatie over de uitvoeringsfase bij de directe aan- en omwonenden. 
 
Achtergrond 
Afgelopen april hebben we u een brief gestuurd dat de ontwerpen door het college van B&W zijn 
vastgesteld. We willen de leefbaarheid in de buurt verbeteren. De aanpak van deze drie straten 
vormt daar de start van. Er vinden onder andere verkeerskundige wijzigingen plaats, de straten 
worden voorzien van duidelijke parkeervakken, we nemen klimaatadaptieve maatregelen, 
voegen groen toe en de lichtmasten bouwen we om naar LED. In de Ohmstraat worden 
daarnaast een aantal strengen riolering vervangen.  
 
Fasering en omleidingen 
De straten worden één voor één aangepakt. De algemene planning is hiervoor als volgt:  
Fase 1: Galvanistraat  (half sep. t/m okt. 2021)   
Fase 2: Ohmstraat  (nov. t/m dec. 2021) 
Fase 3: Voltastraat  (jan. t/m feb. 2022) 
 
Gedurende de gehele periode proberen we de woningen zoveel mogelijk bereikbaar te houden. 
U wordt hierover door de aannemer geïnformeerd. We streven ernaar de overlast van de 
werkzaamheden te beperken, toch is enige overlast niet te voorkomen. Wij vragen hiervoor uw 
begrip. Als de weg is opgebroken, kunt u met de auto uw woning tijdelijk niet bereiken. Wij 
verzoeken u tijdens de werkzaamheden de afvalcontainers buiten het werkvak te plaatsen.   
 
Voor het lokale bestemmingsverkeer zal een omleidingsroute ingesteld worden.  
 
Snoeien groen 
Bij een aantal voortuinen hangt het groen over de erfgrens heen. Wij verzoeken iedereen 
vriendelijk om voorafgaand aan de werkzaamheden het overhangend groen zoveel mogelijk te 
snoeien. Op deze manier kan de aannemer de werkzaamheden ongehinderd uitvoeren. 
 
In sommige gevallen kan het zijn dat de opsluitband op de erfgrens tijdens de werkzaamheden 
wordt verwijderd en erna weer wordt teruggeplaatst. Eventueel aanwezige wortels van bomen en 
planten in de tuin kunnen dit bemoeilijken. Waar dit het geval is kunt u die wortels het beste zelf 
alvast bij de opsluitband verwijderen. Dit voorkomt schade aan uw beplanting. 
 



 

Meer informatie 
Voor vragen naar aanleiding van deze brief en voor informatie over de werkzaamheden kunt u 
contact opnemen met de toezichthouder, de heer de Graauw. Hij is bereikbaar via 
telefoonnummer 14 0162.   
 
De tekeningen van de ontwerpen kunt u raadplegen op de gemeentelijke website 
www.oosterhout.nl via inwoners > openbare ruimte > projecten > Natuurkundigenbuurt 
renovaties en reconstructies  
 


