
 

Oosterhout, 4 mei 2022 
 
Informatie over het plan ‘Het Huys’, de bouw van appartementen op de hoek van de Keiweg 
en de Ridderstraat. 
 
 
Aan de bewoners van dit adres, 
 
 
Deze brief gaat over het plan Het Huys. Dit is het plan van Van Wanrooij om appartementen 
te bouwen op de hoek van de Keiweg en de Ridderstraat.  
 
Het duurt nog even voor de bestaande panden gesloopt kunnen worden. Dat heeft te maken 
met wettelijk voorgeschreven onderzoeken en maatregelen die uitgevoerd moeten worden 
voor de daadwerkelijke sloop van de gebouwen. De panden staan er nu niet erg florissant bij. 
Ook bij de reacties op de plannen die in februari van dit jaar zijn ontvangen, gaf een aantal 
mensen aan zich te storen aan de verloederde panden. Op dit moment is nog niet bekend 
wanneer de panden gesloopt zullen gaan worden. Dat is afhankelijk van de uitkomsten van 
de onderzoeken maar dit zal zeker niet voor het najaar van dit jaar zijn. 
 
Van Wanrooij en de gemeente waren dan ook blij toen Frank Swolfs met het idee kwam om 
de panden voor de komende tijd te verfraaien. Het idee is dat er vanaf half mei aan de 
panden gewerkt wordt en dat die er vanaf die tijd langzamerhand weer een beetje vrolijker uit 
gaan zien. Frank Swolfs betrekt daarbij onder meer leerlingen van twee scholen en mensen 
uit De Doelen. Volgens de huidige planning zullen er in de week van 9 tot 13 mei 
voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd worden (platen aanbrengen en grondverf) en 
gaan de kunstenaars op zaterdag 14 en zondag 15 mei aan de slag. In de week daarna 
worden nog workshops georganiseerd met scholieren. 
 
Op de websites www.hethuys-oosterhout.nl en www.oosterhout.nl kunt u meer informatie 
vinden over dit project. Komt u in het weekend van 14 en 15 mei vooral even kijken en een 
praatje maken met de mensen die hier dan bezig zijn! 
 
Er kan in de periode dat er gewerkt wordt enige overlast zijn. Mogelijk moet er een steiger 
geplaatst worden en worden enkele parkeerplaatsen afgezet. Dat is hooguit voor een periode 
van enkele weken. 
 
We zijn blij met dit initiatief en hopen van harte dat u straks kunt genieten van het nieuwe 
tijdelijke gezicht op deze hoek.  
 
Als u vragen heeft, kunt u die per email sturen aan P.Otten@oosterhout.nl of bellen met het 
algemene telefoonnummer 14 0162 en vragen naar mw. Otten. 
 
Voor meer informatie over het plan Het Huys kunt u kijken op de  
website www.hethuys-oosterhout.nl. 
 
 
We hopen u hiermee voor nu voldoende te hebben geïnformeerd,  
 
Met vriendelijke groet 
 
Phira Otten, gemeente Oosterhout 
Martijn van den Bogaard, Van Wanrooij Projectontwikkeling 
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