
 
 
 
 

 

 

Aan de bewoners van de Bredaseweg, Molenstraat, buurt Houthaven  

en een gedeelte van Slotjes-West, te Oosterhout 
 
 

Betreft:  informatiebijeenkomst Bredaseweg: 

Uitvoeringsfase rotonde en asfaltonderhoud, te Oosterhout 

 

Datum: 

 

18-03-2019 
 

 
Beste heer, mevrouw,  

 
 
Even voorstellen 
Eerder informeerde de gemeente Oosterhout u over de aanleg van de rotonde en de asfaltonderhoudswerkzaamheden aan de Bredaseweg. 
Ondertussen heeft de gemeente een aannemer gevonden die dit plan gaat uitvoeren; dat zijn wij van Reyrink. Wij zijn de uitdaging 
aangegaan om een alternatief plan te presenteren dat én sneller én veiliger is en bovendien tijdens de werkzaamheden voor een betere 
doorstroming op de Bredaseweg zorgt. 
 
Informatieavond presentatie bypass 
Graag nodigen wij u uit op de informatieavond op 25 maart 2019 om 19.30 uur in de Pannehoef aan de Wilhelminalaan 57-59 in Oosterhout. 
Wij presenteren dan om 19.45 uur ons plan van aanpak hoe we de rotonde gaan realiseren. Ons plan wijkt af van de eerder gepresenteerde 
informatie. Het is de bedoeling om een tijdelijke weg aan te leggen naast de rotonde, waardoor het verkeer op de Bredaseweg minder 
hinder ondervindt. Dit heeft gevolgen voor de ontsluiting van de buurt Houthaven en Tricorp. Graag stellen wij ons op de bijeenkomst aan 
u voor. Samen met de gemeente willen wij u een gedetailleerd inzicht geven in de planning van de aanleg van de rotonde en het 
asfaltonderhoud van de Bredaseweg. Natuurlijk onder het genot van een bakje koffie of thee.  
 
Ontsluiting Tricorp en Houthaven 
Zoals gezegd heeft de gemeente Oosterhout ons uitgedaagd om met een plan te komen dat ervoor zorgt dat het verkeer op de Bredaseweg 
tijdens de werkzaamheden minder hinder ondervindt en de verkeersveiligheid voor alle verkeersstromen optimaliseert. Ons plan om een 
tijdelijke weg aan te leggen over het terrein van Wilhelminahaven, zorgt hiervoor. Het bedrijventerrein Tricorp en de buurt Houthaven 
moeten dan wel op een andere manier ontsloten worden. Voor Tricorp kijken we naar een andere route dan via de uitrit Bredaseweg en 
voor de buurt Houthaven zal de doorsteek naar de Burggraafstraat langer in gebruik zijn. Daarnaast plaatsen we ook omleidingsroutes 
voor langzaam verkeer. Graag vertellen wij u daar meer over op de informatieavond. Natuurlijk is er voldoende ruimte om vragen te stellen 
en in gesprek te gaan. 
 
Via “Oosterhout Vertelt” (Officiële gemeentepagina in Weekblad Oosterhout) houden wij Oosterhout op de hoogte over de start van de 
werkzaamheden en verschillende maatregelen. Ook op de website van de gemeente staat de projectinformatie. www.oosterhout.nl; zoek 
op Wilhelminahaven. Bovendien zet de gemeente haar social media kanalen in om inwoners en ondernemers op de hoogte te houden. 
Tenslotte is het ook mogelijk om een bouw-app te installeren op uw tablet of smartphone. Lees onderaan deze brief hoe u deze kunt 
installeren.  
 
Wij hopen u te zien op maandag 25 maart om 19.30 uur in de Pannenhoef. 
 
Met vriendelijke groeten, mede namens gemeente Oosterhout 
 
Reyrink Aannemersbedrijf BV 
 
 
 
BouwApp 

 
 
Het project Aanleg rotonde en asfaltonderhoud Bredaseweg, te Oosterhout  is vanaf 1 april 2019 te volgen via de BouwApp. Via deze BouwApp houden wij u 
ook op de hoogte van het project.  
 
Om de app te installeren en het project te volgen neemt u de volgende 5 stappen:  
1. Download de BouwApp gratis in de appstore (Google, Apple of Windows) 
2. Ga naar ‘zoek project’  
3. Zoek op ‘Oosterhout’ 
4. Selecteer ‘Aanleg rotonde en asfaltonderhoud Bredaseweg, te Oosterhout’ 
5. Klik op ‘Toevoegen aan favorieten’  
 
Zodra wij een nieuw bericht plaatsen op de projectpagina in de BouwApp ontvangt u een berichtje (notificatie) op uw smartphone of tablet. Zo blijft u op de 
hoogte van de actuele stand van zaken. Via de app kunt u ook vragen stellen.  

http://www.oosterhout.nl/

