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Aan alle bewoners van de Koningsdijk, Mauritsstraat,  
Van Liedekerkestraat 44, Pottebakkerstraat 99 

 
 

Stand van zaken ontwikkelingen Koningsdijk  
 
Er staat een hoop te gebeuren op de Koningsdijk! Daarom willen wij u graag via deze 
brief informeren over de actuele stand van zaken.  
Op 11 maart jl. hebben we in een webinar het conceptontwerp gepresenteerd waarna u 
via een digitale kaart kon reageren op het ontwerp. We hebben enorm veel reacties 
gekregen op het conceptontwerp, uiteenlopend van eenvoudige opmerkingen tot 
geheel uitgewerkte voorstellen. We willen iedereen die de tijd heeft genomen om op het 
conceptvoorstel te reageren enorm bedanken.  
 
Omdat we heel zorgvuldig per opmerking kijken of we deze kunnen verwerken in het 
vernieuwde conceptontwerp, duurt de uitwerking van alle reacties langer dan vooraf gedacht. 
Het overzicht van alle vragen en antwoorden – de reactienota – moet vervolgens eerst 
worden goedgekeurd door het college voordat wij deze met u kunnen delen. Zodra de 
reactienota is goedgekeurd, ontvangt iedereen die aanwezig was bij de webinar en/of een 
opmerking heeft aangeleverd deze reactienota per email. Was u niet bij de webinar aanwezig 
maar bent u wel nieuwsgierig naar de ontwikkelingen? Kijk dan op 
www.doemee.oosterhout.nl voor meer informatie. 
 
 
Vernieuwde conceptontwerp 
We hebben ons best gedaan om zoveel mogelijk van uw wensen en opmerkingen te 
verwerken in een nieuw conceptontwerp. Voorbeelden hiervan zijn een slinger in de weg, 
voldoende parkeervakken, voldoende groen en een hondenuitlaatplaats. Wij zijn dan ook 
verheugd dat we u in deze bewonersbrief de primeur van het nieuwe conceptontwerp kunnen 
geven. Hierbij willen wij wel de kanttekening plaatsen dat het college hierover nog een besluit 
moet nemen en dat er nog geen volledige financiële dekking voor het ontwerp is. Komende 
maand besluit het college of er een inspraakprocedure komt voor dit nieuwe ontwerp. Indien 
dit het geval is, ligt het ontwerp vier weken ter inzage. In deze periode heeft u dan de tijd om 
op het ontwerp te reageren en vindt er een bijeenkomst plaats zodat we met elkaar in 
gesprek kunnen gaan over het aangepaste ontwerp. Zodra er meer bekend is over de 
inspraakprocedure, zullen wij u hierover informeren.  
 
 

 
 
 



 
 
Elektrische laadpaal 
De elektrische laadpaal die door de E-rijder is aangevraagd voor de Koningsdijk wordt 
meegenomen in het vernieuwde conceptontwerp en de herinrichting van de Koningsdijk. 
 
 
Milieustraat 
Drukte bij de milieustraat komt regelmatig voor. Soms is het zelfs zo druk, dat de wachtrij met 
voertuigen tot aan de Wilhelminalaan staat. Deze filevorming veroorzaakt overlast voor de 
omringende straten, waaronder de Koningsdijk. Om overlast in de toekomst zoveel mogelijk 
te voorkomen, zoeken we naar oplossingen die de verkeersdoorstroming verbeteren. Hierbij 
kijken we naar aanpassingen bij de milieustraat zelf zodat er meer mensen tegelijkertijd 
terecht kunnen, maar ook naar een aanpassing van de wegen richting de milieustraat. We 
hopen u eind dit jaar meer te kunnen vertellen over de ontwikkelingen.  
 
 
Laverie fase 3 
De ontwikkelaar heeft inmiddels een vergunning aangevraagd voor de bouw van de Laverie 
fase 3 – het gebied grenzend aan de Koningsdijk en Wilhelminakanaal Oost. Deze 
vergunning is echter nog niet verleend. Zodra hierover meer bekend is, zullen wij u hiervan op 
de hoogte stellen.  
 
 
Brug 
De ontwikkelaars van het eiland Zwaaikom zorgen voor de bouw van de brug van het eiland 
(ter hoogte van de Korenbocht) naar het Wilhelminakanaal Oost (ter hoogte van de 
Koningsdijk). Het wordt een brug voor al het reguliere verkeer, dus zowel voor 
auto’s/motoren, (brom)fietsers als voetgangers.  
 
 
Vragen? 
Wanneer u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Monique van der Velden  
telefoonnummer 0162 – 489067 of via het emailadres m.van.der.velden@oosterhout.nl  


