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Aan alle bewoners van Ockenburg1 t/m 39 (oneven) en 2 t/m 
20 (even) Weerdestein 45 t/m 79 (oneven) en 60 t/m 68 (even), 
Sterkenburg 73 t/m 79 (oneven) Nemelaer 1 en 2, Arkelstein 1 
t/m 9 (oneven) Nijenrode 6 t/m 22 (even) Teilingen 52 t/m 72 

(even)  
 

Vanaf maandag 25 september 
 

Start herinrichting gedeelten van Ockenburg en 
Weerdestein 
 
Vanaf maandag 25 september tot medio december 2017 worden er werkzaamheden aan de 
gedeelten van de Ockenburg en Weerdestein uitgevoerd. De hoofdrijbaan van de Ockenburg en 
Weerdestein tussen de aansluitingen met de Sterkenburg en de Nijenrode wordt versmald tot 5 meter. 
Aansluitend worden groen- en langsparkeervakken aangebracht. 
De Weerdestein wordt tussen de aansluitingen met de Nijenrode en Teilingen deels verder versmald 
en de aansluitende groenvoorziening opnieuw ingericht. Tevens worden enige parkeervakken 
aangebracht. 
 
Op 10 november 2016 hebben we een inloopavond georganiseerd over bovengenoemde 
herinrichting. Veel bewoners hebben deze kans benut om het voorlopig ontwerp te bekijken en hun 
vragen aan de gemeente te stellen. Naar aanleiding van deze avond zijn er ook reacties op het 
ontwerp binnengekomen. Deze reacties hebben we waar mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp. 
 
Uitvoering in fasen 
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Te beginnen bij de aansluiting op de Sterkenburg 
en eindigend bij de aansluiting bij de Nijenrode en Teilingen. 
 
Verkeer 
Voor gemotoriseerd verkeer gaat tijdens de werkzaamheden een omleidingsroute gelden via onder 
meer de Sterkenburg, Hoofseweg en Weerdestein. 
 
Vragen? 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met de heer B. Baijens, opzichter openbare ruimte 
van de gemeente Oosterhout, via telefoonnummer 0162-489319 of via e-mailadres 
b.baijens@oosterhout.nl  Alle informatie over deze werkzaamheden, evenals de planning, fasering en 
bijbehorende omleidingsroutes, kunt u terugvinden op de gemeentelijke website www.oosterhout.nl 
via inwoners > Openbare Ruimte > Projecten > Ockenburg integraal onderhoud en reconstructie 
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