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Aan alle bewoners van Orion 1 -148 
 

Rioolvervanging Orion 
 

Maandag 23 oktober start onze aannemer Schapers met de geplande rioolvervanging Orion. 

De gemeente wil u, bewoners graag informeren over de geplande werkzaamheden in detail zal 

de aannemer u verder informeren. Op de site van de gemeente, www.oosterhout.nl 

staat de tekening van de werkzaamheden en informatie over het project. Hier komt u door te 

klikken op “Inwoners” vervolgens “openbare- ruimte” en “projecten”. 

 

Eerder is gemeld dat de werkzaamheden september oktober uitgevoerd zouden worden. De 

uitwerking van de plannen en de afstemming met de nutsbedrijven heeft echter meer tijd gekost. 

Naast het riool dat vervangen word in verband met scheuren en lekkages, vervangen en verleggen de 

nutsbedrijven ter hoogte van huisnummer 132 - 148 de gas en waterleiding. 

Het huidige straat profiel blijft gehandhaafd. De “boombak” ter hoogte van huisnummers 89 en 142 

wordt teruggeplaatst. Er worden 6 bomen verwijderd die voor wortel opdruk zorgen de bomen worden 

vervangen voor nieuwe met een onder beplanting van lage heesters. 

 

Planning 

16 – 20 oktober Voorbereidende werkzaamheden verwijderen bomen en frezen stronken/ wortels  

23 oktober  Start van de werkzaamheden. 

23 – 27 oktober Verleggen en vervangen van de gas en waterleiding 

 

Bereikbaarheid 

De werkzaamheden worden in twee fases uitgevoerd. De aannemer start met fase 1, het wegvak ter 

hoogte van huisnummer 2 - 48. Aansluitend start de aannemer met fase 2 het wegvak voor 

huisnummer 132 - 148. De totale duur van de werkzaamheden is ca 8 weken. Steeds zal een deel van 

de straat zijn opgebroken waardoor dat deel en het achterliggende deel niet bereikbaar is met de auto. 

De woningen blijven te voet bereikbaar. Daar waar mogelijk worden houten/kunststof loopschotten 

toegepast. In de eerste fase houden we altijd een strook van 3 m1 naast het werk vrij voor 

hulpdiensten. Graag er rekening mee houden dat deze strook bereikbaar blijft vrij van obstakels. Wij 

danken u hiervoor voor uw medewerking en vragen om uw begrip voor de tijdelijke overlast.  

 

Heeft u vragen? 

Heeft u vragen over het project, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente 

Oosterhout, de heer Will Schoemaker via het Algemeen telefoonnummer gemeente Oosterhout 

14 0162. U kunt natuurlijk ook via www.oosterhout.nl uw vraag stellen.  


