Bewonersbrief
Datum : 3 juni 2022

Aan de bewoners van het gebied Oud-West Noord

Start voorbereidingen voor herinrichting
Koningsdijk-Mauritsstraat
Na de zomervakantie gaan wij de Koningsdijk en Mauritsstraat opnieuw inrichten. Zo komt er in
deze straten meer groen, eenrichtingsverkeer en een regenwaterriool. Zo’n regenwaterriool
leggen wij ook aan in het zuidelijke deel van de Pottebakkerstraat (vanaf de kruising tot
huisnummer 66). De rioolwerkzaamheden in de rest van de Pottebakkerstraat volgen later.
Ter voorbereiding op de rioolwerkzaamheden in deze straten past aannemer Van Vulpen (in
opdracht van Brabant Water en Enexis Netbeheer) vanaf 20 juni tot eind augustus het kabel- en
leidingnet aan. Hiervoor sluiten zij de kruising Koningsdijk-Pottebakkerstraat en de
Mauritsstraat af. Brabant Water/Enexis stuurt de direct omwonenden nog een informatiebrief.
Waarom deze voorbereidingen?
Om het regenwaterriool in de Mauritsstraat aan te kunnen leggen, moet hiervoor ondergronds eerst
ruimte worden vrijgemaakt. De gas- en waterleiding worden daarom op een andere plek gelegd. Ook
in de Pottebakkerstraat wordt een regenwaterriool aangelegd onder de weg. Daarvoor zijn ook
aanpassingen aan gas- en waterleiding nodig. Tot slot verlegt Van Vulpen in de stoep voor
Koningsdijk 1 t/m 11 de gasleiding om ruimte te maken voor een toekomstige boom. KPN voert de
komende weken ook werkzaamheden uit in de stoep aan de zuidkant van de Koningsdijk. Het gaat om
het verplaatsen van kabels voor de aanplant van bomen en voorbereidende werkzaamheden voor de
aanleg van glasvezel. KPN verzorgt hierover zelf de communicatie.
Wat betekent dit voor de buurt Oud-West Noord?
Tijdens de werkzaamheden aan het kabel- en leidingnet zijn de kruising KoningsdijkPottebakkerstraat-Julianalaan-Mauritsstraat én de gehele Mauritsstraat volledig afgesloten voor autoen fietsverkeer. Dit houdt in dat deze straten tijdelijk doodlopend zijn en dat de bewoners van de
aangrenzende straten om moeten rijden. Voor voetgangers komen er voorzieningen zodat de
woningen rondom de kruising en in de Mauritsstraat te voet bereikbaar blijven. De wegafzetting en de
omleidingsroutes vindt u op de website: www.oosterhout.nl > Inwoners > Ruimtelijke ontwikkeling >
Projecten en woningbouwprojecten > De Zwaaikom.
Tijdelijke parkeersituatie
De parkeerplaatsen in de Mauritsstraat, in de Pottebakkerstraat voor huisnummer 93 en voor
Koningsdijk 2 zijn tijdens de werkzaamheden buiten gebruik. Omwonenden kunnen hun auto(’s)
verderop in de Pottebakkerstraat of langs de Van Liedekerkestraat parkeren. Tijdens de bouwvak
regio midden (25 juli t/m 12 augustus) liggen de werkzaamheden stil. In deze periode zijn de
Mauritsstraat en Pottebakkerstraat wél met auto en fiets te bereiken en kan men er ook parkeren.
Meer informatie en contact
Brabant Water, Enexis en KPN informeren de omwonenden verder zelf over hun werkzaamheden.
In augustus volgt een volgende bewonersbrief van de gemeente. Daarin gaan wij uitgebreider in op de
uitvoeringsfase van de herinrichting Koningsdijk-Mauritsstraat en de aanleg van het regenwaterriool.
Vragen over deze brief kunt u stellen aan de gemeentelijke projectleider, de heer Van der List. Hij is
op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 14 0162.

