
 

Bewonersbrief 
Zaaknummer :  320785 

Datum : 3 november 2022 

 

Aan alle bewoners van de Willem van Oranjestraat, 
Koningsdijk 25 t/m 41, Koningin Emmastraat 31 t/m 35 en 

Wilhelminalaan 70 
 
 

Uitnodiging inloopavond herinrichting Willem van 
Oranjestraat dinsdag 22 november 
 
Op dinsdag 22 november organiseren wij een inloopavond over de herinrichting van de 
Willem van Oranjestraat. De inloopavond wordt gehouden in de kleine zaal van De 
Pannehoef. Vanaf 19.00 uur is de zaal open. U kunt tussen 19.00 en 21.00 uur 
langskomen op een tijdstip dat u het beste uitkomt. Aanmelden voor de inloopavond is 
niet nodig. 
 
Aanleiding 
De buurt Oud-West Noord wordt straat voor straat opgeknapt. De bestratingsmaterialen zijn 
aan vervanging toe en we willen de hele buurt toekomstbestendig maken. Dit betekent dat we 
het aanwezige groen waar nodig vervangen en meer groen aan de straten willen toevoegen. 
Zo kunnen we inspelen op het veranderende klimaat (denk aan langere periodes van droogte 
en extreme piekbuien). Ook leveren de extra groenvoorzieningen een bijdrage aan meer 
biodiversiteit in de buurt. Voor de speeltuin in de Willem van Oranjestraat is het voorstel om 
deze naar een andere plek in de straat te verplaatsen. 
 
Geef uw reactie op het conceptontwerp 
De afgelopen periode hebben we een conceptontwerp (inrichtingsvoorstel) gemaakt. Hierbij 
hebben wij gebruik gemaakt van ideeën die bewoners zelf hebben ingebracht. De tekeningen 
van het conceptontwerp willen we met u delen tijdens de inloopavond. Wij horen namelijk 
graag wat u van het conceptontwerp vindt. Ook is er tijdens de inloopavond de mogelijkheid 
om vragen te stellen. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig om uitleg te geven bij de 
diverse onderdelen van het ontwerp.  
 
U kunt tijdens de inloopavond een reactieformulier invullen. Kunt u niet langskomen tijdens de 
inloopavond of vult u het reactieformulier liever thuis in? Dan kunt u het reactieformulier vanaf 
23 november downloaden via www.oosterhout.nl > Inwoners > Openbare ruimte > Projecten 
> Renovatie Oud-West Noord. Hier zijn de tekeningen die wij tijdens de inloopavond tonen 
vanaf woensdag 23 november te zien. U kunt het ingevulde reactieformulier t/m vrijdag  
2 december mailen naar j.de.boer@oosterhout.nl.  
 
Het verdere proces 
De weken na de inloopavond gaan wij aan de slag met de ontvangen opmerkingen. Het 
conceptontwerp werken wij uit tot een definitief ontwerp. Het college van burgemeester en 
wethouders neemt daar naar verwachting begin 2023 een besluit over. Zodra het besluit 
genomen is, informeren wij u daarover per brief. Naar verwachting start de uitvoering van de 
werkzaamheden in de tweede helft van 2023. De exacte uitvoeringsperiode wordt later nog 
gecommuniceerd. 
 
Heeft u vragen over deze brief, neem dan contact op met de projectleider de heer  
E. van der List. U kunt hem tijdens werkdagen bereiken op telefoonnummer 14 0162. 


