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Plan herontwikkeling locatie voormalige 
brandweerkazerne in procedure 
 
Reeds enige tijd  worden plannen gemaakt voor de herontwikkeling van de locatie voormalige 
brandweerkazerne. Thuisvester heeft inmiddels plannen ontwikkeld om op deze locatie 48 
appartementen voor 1- en 2 persoons huishoudens met parkeervoorziening te realiseren. Op 
26 juni a.s. kunt u tijdens een inloopavond in De Slotjes de plannen inzien en bij medewerkers 
van gemeente en Thuisvester terecht met uw vragen. 
 
Om de bouw van deze 48 appartementen  mogelijk te maken is het voorontwerp bestemmingsplan 
‘Slotjes Herziening 5 “ (locatie voormalige brandweerkazerne) opgesteld. Voordat de bouwplannen tot 
dit voorontwerpbestemmingsplan hebben geleid, heeft een informatieavond plaatsgevonden. Dit heeft 
niet tot aanpassing van de plannen geleid.  
 
Inspraak 
Dit voorontwerp-bestemmingsplan ‘Slotjes Herziening 5’ (voormalige brandweerkazerne) wordt nu 
vrijgegeven voor inspraak. Doel van deze inspraak is om iedereen te informeren en de gelegenheid te 
bieden opmerkingen, aanvullingen en suggesties op deze plannen te geven. 
 
Het voorontwerpplan ligt op grond van de gemeentelijke inspraakverordening met ingang van 
donderdag 14 juni 2018 voor een periode van 4 weken ter inzage bij het informatiecentrum in het 
stadhuis. Ook kunnen alle stukken geraadpleegd worden op de website www.ruimtelijkeplannen.nl en 
op de gemeentelijke website (pad: www.oosterhout.nl / ruimtelijke ontwikkeling / bestemmingsplannen 
/ Oosterhout / in procedure zijnde bestemmingsplannen).  
 
Inloopavond 
Gedurende die termijn kan iedereen een inspraakreactie indienen bij het college van burgemeester en 
wethouders. Deze reactie kan schriftelijk of mondeling worden ingediend en wel tot uiterlijk 12 juli 
2018. Een schriftelijke reactie dient geadresseerd te worden aan het college van burgemeester en 
wethouders van Oosterhout, Postbus 10150, 4900 GB Oosterhout. Voor het kenbaar maken van een 
mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met de heer C. Heshusius van de afdeling 
Stadsontwikkeling via telefoonnummer 14 0162.  
 
Ook word op dinsdag 26  juni 2018 een inspraakavond gehouden. Deze avond vindt plaats in 
wijkcentrum De Slotjes en is van 19:00 tot 20.30 uur. De inspraakavond wordt gehouden in de 
vorm van een inloopavond. Dit houdt in dat er geen vast programma is en dat u op ieder gewenst 
moment kunt binnenlopen, om uw vragen te stellen. De gemeente en de initiatiefnemer staan u dan 
graag persoonlijk te woord.  
 
Wij heten u van harte welkom op woensdag 26 juni 2018.    
 


