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Aan alle bewoners en omwonenden van de Provincialeweg 
 
 

Uitnodiging inloopavond Provincialeweg Oosteind 
 
 
In april van dit jaar heeft het College van burgemeester en wethouders besloten om in 2021 samen 
met bewoners van de Provincialeweg en overige belanghebbenden uit Oosteind een ontwerptraject te 
doorlopen voor de herinrichting van de Provincialeweg in Oosteind. De weg is namelijk toe aan 
onderhoud en er zijn klachten op het gebied van veiligheid, snelheid, trillingen en geluid. Het doel is 
om samen met de inwoners en belanghebbenden te komen tot een plan met draagvlak. Het 
uiteindelijke plan wordt vervolgens inclusief het bijbehorende kostenplaatje voorgelegd aan het 
College. Het College zal dan besluiten of en wanneer de verdere uitwerking en uitvoering van de 
Provincialeweg opgepakt gaat worden.  
 
Het doel van de herinrichting is het verbeteren van het welzijn, de veiligheid en de leefbaarheid voor 
de bewoners van de Provincialeweg en de directe omgeving. Daarnaast wil de gemeente door de 
herinrichting het verkeersveilig gebruik van de weg mogelijk maken voor alle typen gebruikers 
(voetgangers, fietsers, landbouwverkeer, transportverkeer, bestemmingsverkeer, doorgaand verkeer 
enz.). 
 
De afgelopen periode heeft een werkgroep bestaande uit de gemeente, het ontwerpbureau, de 
Vereniging Belangen Oosteind, bewoners en ondernemers hard gewerkt aan een Schetsontwerp voor 
de Provincialeweg. We willen dit Schetsontwerp dan ook graag tijdens een bijeenkomst presenteren 
aan alle bewoners en belanghebbenden. U bent van harte welkom op:  
 
Datum: dinsdag 16 november  
Tijd: 18.00 – 22.00 uur 
Locatie: Oostquartier Oosteind (Provincialeweg 96, Oosteind) 
 
Belangrijk: zoals inmiddels algemeen gebruikelijk, geldt ook voor deze bijeenkomst dat iedereen vanaf 
13 jaar bij binnenkomst een coronatoegangsbewijs en een geldig legitimatiebewijs moet kunnen laten 
zien.  
 
De avond is opgezet als een inloopavond. U kunt dus gedurende bovenstaand tijdsblok langskomen. 
Er wordt geen centrale presentatie gegeven. Om er zoveel als mogelijk voor te zorgen dat iedereen 
zijn/haar vragen kan stellen, wordt op meerdere plekken in de zaal het schetsontwerp getoond en 
toegelicht. Het is zowel mogelijk om vragen te stellen aan de gemeente en het ontwerpbureau als ook 
aan de werkgroep. We willen u vragen om uw op- en aanmerkingen, aanvullingen en suggesties via 
reactieformulieren achter te laten.  
 
Twee weken voorafgaand aan de inloopavond zullen we het Schetsontwerp plaatsen op de 
gemeentelijke projectwebsite: https://doemee.oosterhout.nl/nl-NL/projects/provincialeweg-oosteind. 
Hier kunt u vervolgens alvast uw op- of aanmerkingen en vragen achterlaten. Begin november zal het 
Schetsontwerp daarnaast opgehangen worden in het Oostquartier zodat u het daar kunt bekijken. 
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Hierbij heeft u dan ook de mogelijkheid om een reactieformulier in te vullen. Wij bieden u naast de 
fysieke inloopavond op 16 november deze twee alternatieven voorafgaand aan de inloopavond om de 
drukte zo goed mogelijk te spreiden en het indienen van een reactie voor iedereen toegankelijk te 
maken.  
 
Na afloop van de inloopavond beoordelen we alle opgehaalde input en verwerken we deze, waar 
mogelijk, in het Voorlopig Ontwerp. Vervolgens zullen we dit Voorlopig Ontwerp ter beoordeling 
voorleggen aan het College. Op deze manier werken we samen met u aan een plan met zoveel 
mogelijk draagvlak.   
 
 
We zien u graag op 16 november! 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Werkgroep Provincialeweg 
 
 


