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Aan alle bewoners van: Van Vianenstraat 2 tm 24 en 1 tm 39; Van 
Duivenvoordestraat 26 tm 66; Slotbossestraat 2 tm 18; Strijenstraat 2 tm 

32; Prins Frederikstraat 81 + 83 
 

Bewonersavond herinrichten en onderhoud Van 
Vianenstraat en Van Wassenaarveld met park 
 

De Van Vianenstraat en Van Wassenaarveld krijgen een nieuwe inrichting. De gemeente wil u, 

als omwonenden, graag informeren over de plannen. Daarom is er op dinsdag 4 juli van 19:00 

tot 20:30 in de basisschool de Torenschouw een inloopavond Het voorlopige ontwerp voor de 

herinrichting van de Van Vianenstraat en Van Wassenaarveld wordt dan gepresenteerd. 

 

Herinrichting en onderhoud 

De Van Vianenstraat en de Van Wassenaarveld met park worden heringericht. Het benodigde 

onderhoud combineren we zo met de wens om de buurt te verbeteren. Voor deze herinrichting van de 

straten en het park heeft de gemeente een eerste voorstel uitgewerkt. Dit voorlopig ontwerp kunt u 

deze inloopavond inzien. Ook zijn er medewerkers van de gemeente die het kunnen toelichten en 

vragen kunnen beantwoorden. 

Graag ontvangen we u deze avond. We zijn geïnteresseerd in uw opmerkingen en vragen en zullen 

deze  waar mogelijk meenemen in het definitief ontwerp. 

 

Planning 

4 juli  Voorlopig ontwerp ter inzage omwonenden 

Juli - augustus  Het uitwerken van het Definitief ontwerp en het maken van een bestek 

September Aanbesteding van het werk 

November  Start uitvoering  

 

Bereikbaarheid 

De werkzaamheden worden in delen uitgevoerd. Steeds zal een deel van de staat zijn opgebroken 

waardoor een deel van de Van Vianenstraat en Van Wassenaarveld niet bereikbaar zijn met de auto. 

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

toegepast. Wij vragen om uw begrip voor de tijdelijke overlast.  

 

Heeft u vragen? 

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

Oosterhout, de heer Rob Jansen  via het  Algemeen telefoonnummer gemeente Oosterhout 14 01 62. 

U kunt natuurlijk ook via www.oosterhout.nl uw vraag stellen. Zodra een aannemer bekend is en het 

werk definitief is ingepland ontvangt u van de aannemer een brief met de uitvoeringsplanning en een 

contactpersoon.  

 

 


