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Aan alle bewoners en ondernemers uit de omgeving van de 
Leijsenhoek (gedeelte vanaf de Mathildastraat tot aan de Markt 

en de Waterloostraat) 
 

Inloopbijeenkomst werkzaamheden Leijsenhoek  
 
 
De gemeente Oosterhout houdt op 9 januari 2018 een inloopavond, waar bewoners, 
ondernemers en andere belangstellenden geïnformeerd  worden over de werkzaamheden in de 
Leijsenhoek. De bijeenkomst is van 19.00 tot 20.30 uur en vindt plaats in café Oud Brabant. 
 
Algemeen 
In het gedeelte van de Leijsenhoek vanaf de Mathildastraat tot aan de Markt en de Waterloostraat ligt 
ondergronds een gietijzeren gasleiding die vervangen moet worden. Omdat de hele straat daarvoor op 
de schop moet, is besloten om meteen de kwaliteit van het gebied te verbeteren. Op 5 juli jl. heeft er 
een informatieavond plaatsgevonden. Met de toen gemaakte opmerkingen is zoveel mogelijk rekening 
gehouden en zonodig is het plan aangepast.  
 
Planning van de werkzaamheden 
Wanneer de weersomstandigheden het toelaten is het de bedoeling om op 19 februari 2018 te starten 
met de werkzaamheden. Deze duren naar verwachting tot eind april 2018. Het werk wordt in twee 
fases uitgevoerd.  
 
Inloopbijeenkomst 
Tijdens de inloopbijeenkomst op 9 januari a.s. bent u van harte welkom om vrij binnen te lopen. Er zijn 
van de gemeente Oosterhout medewerkers aanwezig om informatie te verstrekken. Gedurende de 
bijeenkomst liggen de inrichtings- en faseringstekening van het toekomstig openbaar gebied ter 
inzage. Ook wordt er informatie verstrekt over de bereikbaarheid van het gebied tijdens de 
werkzaamheden en over de planning. Tijdens de inloopbijeenkomst kunnen uiteraard ook vragen 
gesteld worden. Hoe de inrichting is geworden, kunt u nu al zien via de gemeentelijk website 
www.oosterhout.nl via inwoners > openbare ruimte > jaarprogramma openbare ruimte > projecten > 
herinrichting Leijsenhoek. 
 
Onderzoeken 
Vooruitlopend op de reconstructie van het openbaar gebied worden er proefsleuven gegraven van  
18 t/m 20 december a.s. In de loop van januari a.s. vinden er funderingsonderzoeken plaats. De 
Leijsenhoek hoeft in beide gevallen niet te worden afgesloten. De overlast wordt in deze periodes tot 
een minimum beperkt. In januari vindt ook een vooropname plaats van de woningen en 
bedrijfspanden in dit betreffende deel van de Leijsenhoek. Hiervoor heeft de gemeente het bedrijf 
Quatro uit Oosterhout ingeschakeld om de staat van de panden te omschrijven en foto’s te maken. Via 
genoemd bedrijf ontvangt u binnenkort bericht.  
  
Vragen? 
Heeft u vragen? Dan kunt u contact opnemen met de projectleider de heer Gert-Jan Bartels, via 
telefoonnummer 0162-489434 of via e-mailadres g.bartels@oosterhout.nl 
 


