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Aan alle bewoners van Santrijnhof en Commanderij 
 
Beste bewoners, 
 
120 groene parkeerplaatsen voor Santrijnhof en Commanderij 
 
In het definitieve ontwerp Santrijnpark (december 2018) is een aantal waterdoorlatende 
parkeerplaatsen opgenomen. Het college heeft 1 september 2020 besloten tot het realiseren 
van de groene parkeerplaatsen. In het definitieve ontwerp was rekening gehouden met 80 
groene parkeerplaatsen, de gemeente heeft dit aantal verhoogd tot ongeveer 120. Het gaat 
om alle vergunningshoudersparkeerplekken (excl. Invalidenparkeerplaatsen).  
 
Meer groen in de wijk 
Het college kiest voor groene parkeerplaatsen omdat deze zorgen voor minder verharding en 
meer groen in de wijk. Door het veranderende klimaat wordt het steeds warmer en droger in 
Nederland. In de stad heb je last van de hitte en extreme regenbuien. Door het aanleggen 
van deze groene parkeerplaatsen kunnen we het regenwater beter afvoeren, komt er minder 
druk op de riolering en vullen we het drinkwater aan. Zo werken we samen aan een leefbare 
en toekomstbestendige wijk. 
 
Invalideparkeerplaatsen 
Op de invalideparkeerplaatsen realiseren we geen groene parkeerplekken. Dit om ervoor te 
zorgen dat de parkeerplaatsen veilig en toegankelijk zijn voor mensen die minder goed ter 
been zijn.  
 
Planning 

• Fase 1 voorbereiding: begin oktober start de aanbesteding. Begin november gaan we 
in gesprek met de aannemer voor de definitieve planning en uitvoering van fase 1 
(zie tekening op de achterkant).  

• Fase 1 uitvoering: naar verwachting starten we eind november - begin december 
2020 met de aanleg van de groene parkeerplaatsen. 

• Fase 2: Na het afronden van fase 1 starten we met de aanleg van de overige 
parkeerplaatsen. Als alles volgens planning verloopt, starten de werkzaamheden 
maart/ april 2021. De planning is mede afhankelijk van de weersomstandigheden. 

 
Vanaf 5 oktober zal de overzichtstekening Fase 1 met details ook op de website beschikbaar 
zijn. 
 
Vragen? 
Wanneer u nog vragen heeft kunt u contact opnemen met Monique van der Velden op 
telefoonnummer 0162 – 489067 of via het emailadres m.van.der.velden@oosterhout.nl  
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