
 

  
 

Bewonersbrief, 8 november 2021 
 

Aan alle bewoners en omwonenden van de Provincialeweg 
 

 
Wijziging inloopavond Provincialeweg Oosteind 

 
 
 
Op 21 oktober jl. heeft u een bewonersbrief ontvangen waarin wij u uitnodigden voor een inloopavond 
op dinsdag 16 november. Het zal u niet ontgaan zijn dat er inmiddels nieuwe coronamaatregelen zijn 
aangekondigd. Hierdoor kan de inloopavond helaas niet doorgaan in de oorspronkelijk geplande 
opzet. 
 
Wij zijn nog steeds voornemens om u op 16 november het Schetsontwerp van de Provincialeweg in 
Oosteind te presenteren, met inachtneming van de aangescherpte coronamaatregelen. Door gebruik 
te maken van vaste zitplaatsen en een maximumaantal personen kunnen wij het Schetsontwerp op 
een veilige en verantwoorde manier aan u presenteren. Hiervoor is spreiding van het aantal 
bezoekers noodzakelijk. Wij organiseren die dag daarom drie momenten waarop u kunt langskomen 
voor de presentatie in het Oostquartier:  
 

- Tijdsblok 1: start 16:00 uur, einde 17:30 uur 
- Tijdsblok 2: start 19:00 uur, einde 20:30 uur 
- Tijdsblok 3: start 21:00 uur, einde 22:30 uur 

 
 
Tijdens ieder tijdsblok is er plaats voor 50 personen. U dient zich daarom vóór donderdag 11 
november aan te melden voor de presentatie door een e-mail te sturen naar: 
j.de.boer.-.oome@oosterhout.nl.  
 
Bij uw aanmelding kunt u aangeven op welke tijdsblokken u in de gelegenheid bent om te komen. Wij 
zullen u dan in één van deze tijdsblokken indelen. Hierbij geldt het principe “wie het eerst komt, die het 
eerst maalt”. U krijgt na uw aanmelding een bevestigingsmail met het tijdsblok waarin u bent 
ingedeeld. Let op: zonder bevestiging is uw aanmelding niet geldig.  
 
NB: zoals inmiddels algemeen gebruikelijk, geldt ook voor deze presentaties dat iedereen vanaf 13 
jaar bij binnenkomst een coronatoegangsbewijs en een geldig legitimatiebewijs moet kunnen laten 
zien. Indien er op 12 november aanvullende coronamaatregelen aangekondigd worden, kan het zijn 
dat ook deze aangepaste variant van de inloopavond (met vaste zitplaatsen en een maximumaantal 
bezoekers per presentatie) niet door kan gaan. Indien dit het geval is, zullen wij u hier aanvullend over 
informeren middels een bewonersbrief. 
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Wij wijzen u graag ook op onderstaande, alternatieve mogelijkheden om te reageren op het 
Schetsontwerp: 

- Het schetsontwerp is geplaatst op de gemeentelijke projectwebsite: 
https://doemee.oosterhout.nl/nl-NL/projects/provincialeweg-oosteind. Hier kunt u uw op- of 
aanmerkingen en vragen achterlaten.  

- Tevens is het Schetsontwerp te bekijken in het Oostquartier. Hierbij heeft u de mogelijkheid 
om een reactieformulier in te vullen.  

 
Hierdoor is het indienen van een reactie voor iedereen toegankelijk.  
 
We zien u vooralsnog graag tijdens één van de presentatiemomenten op 16 november of zien uw 
reactie op het Schetsontwerp tegemoet via één van de hierboven genoemde alternatieve 
mogelijkheden! 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Werkgroep Provincialeweg 
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