
 

 

 
 

Bewonersbrief 
Zaaknummer: 295920 

22 juni 2021 

Wij verzoeken u om bij alle communicatie rondom deze bewonersbrief altijd het zaaknummer 295920   
te vermelden. 

 

Aan de bewoners van Arendsplein en omgeving 
 

 
 

Uitnodiging Informatiebijeenkomst  

Arendsplein Bankenlocatie dinsdagavond 13 juli 2021  

De gemeente nodigt u graag uit voor de informatiebijeenkomst Arendsplein Bankenlocatie op 
dinsdagavond 13 juli 2021 in het voormalig Halfordspand, Arendshof 229. Tijdens de bijeenkomst 
lichten we het voorlopig ontwerp van de openbare ruimte, de planologische procedure en de 
inspraakmogelijkheden toe. Daarnaast is er ruimte voor vragen en opmerkingen.    

Vanwege de geldende coronamaatregelen is de bijeenkomst niet in de vorm van een inloop, maar 
wordt er gewerkt met tijdsloten. Per tijdslot kan er een beperkt aantal personen deelnemen. 

 Tijdslot 1:  19:00-19:45  

 Tijdslot 2:  20:00-20:45 

 Tijdslot 3:  21:00-21:45 

 
*De tijdsloten zijn onder voorbehoud. Naar aanleiding van de aanmeldingen kunnen de tijdsloten nog enigszins wijzigen. 

Aanmelden voor de bijeenkomst 
Graag horen we voor 5 juli of u als direct belanghebbende aanwezig zult zijn bij de 
inspraakbijeenkomst, met hoeveel personen u komt en welke twee tijdsloten uw voorkeur hebben.  

U kunt dit doorgeven door te mailen naar: buitenprojecten@oosterhout.nl 

Hierna ontvangt u een bevestiging van uw aanmelding en tijdslot en een verder toelichting op het 
programma van de bijeenkomst.  

Vragen over de bijeenkomst? 
U kunt deze mailen naar: buitenprojecten@oosterhout.nl of bellen naar mevrouw M. Leijs via 14 0162. 
 
Informatie over het ontwerpbestemmingsplan 
De herziening van het bestemmingsplan maakt de herontwikkeling van de ABN-AMRO, Rabobank en 
de westvleugel van Arendshof II naar appartementen en de herinrichting van de openbare ruimte 
mogelijk.  

Het ontwerpbestemmingsplan ligt van donderdag 10 juni 2021 t/m woensdag 21 juli 2021 ter inzage 
en is raadpleegbaar via: www.ruimtelijkeplannen.nl en op afspraak in te zien in de publiekshal van het 
gemeentehuis.  

Informatie over het voorlopig ontwerp openbare ruimte 
Het Arendsplein krijgt een nieuwe inrichting. Het voorlopig ontwerp is een uitwerking van het ontwerp 
zoals dit reeds is vastgesteld in de stedenbouwkundige visie. Het gebied krijgt een groene uitstraling 
en tussen de gebouwen wordt het gebied autovrij. Daarnaast wordt de verlenging van de Gasstraat 
gerealiseerd.  

Het voorlopig ontwerp openbare ruimte ligt van donderdag 24 juni t/m woensdag 4 augustus 2021 ter 
inzage en is in deze periode op afspraak in te zien in de publiekshal van het gemeentehuis en is 
raadpleegbaar via (onder ruimtelijke ontwikkeling; projecten en woningbouwprojecten; Arendsplein 
(Bankenlocatie)): www.oosterhout.nl 
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