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Aan alle bewoners rondom het parkeerplein Schapendries
Kwaliteitsverbetering Schapendries

Schapendries krijgt veel groen in definitief ontwerp
In Oosterhout vinden wij een groene leefomgeving erg belangrijk. Om de binnenstad groener
en aantrekkelijker te maken, hebben wij een ontwerp voor Schapendries gemaakt. Afgelopen
week heeft het college van burgemeester en wethouders het definitief ontwerp hiervoor
vastgesteld. Via deze brief willen wij u informeren over het definitief ontwerp en wat de
vervolgstappen zijn.
Het ontwerp parkeerterrein Schapendries
Het ontwerp van Schapendries is in zijn geheel gericht op de vergroening van twee parkeerterreinen.
Door het toevoegen van meer bomen, plantvakken en het renoveren van de muurtjes langs de
parkeerkuil krijgt de entree van de binnenstad een groenere uitstraling. Op het parkeerterrein achter
het appartementencomplex Schapendries worden nieuwe bomen geplant en plantvakken aangelegd.
Voor beide terreinen hebben wij een ontwerp gemaakt waarover wij u tijdens een inloopavond op 14
november 2019 hebben geïnformeerd. Alle reacties die u op het ontwerp heeft gegeven, hebben wij
waar mogelijk in het ontwerp verwerkt. Zo zijn we tot een definitief ontwerp gekomen.
Wat gaan we doen?
Afgelopen week heeft het college van burgemeester en wethouders het definitief ontwerp voor
Schapendries vastgesteld. In de periode voor de zomervakantie zal het definitief ontwerp technisch
verder worden uitgewerkt, zodat wij in oktober kunnen gaan starten met de uitvoering. Voordat wij met
de werkzaamheden gaan starten, ontvangt u hierover tijdig bericht.
Vragen?
Bent u benieuwd naar het definitief ontwerp? U kunt dit terugvinden op onze website
www.oosterhout.nl ->Home -> Inwoners -> Openbare ruimte -> Projecten -> Schapendries
vergroening parkeerplein.
Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met mevrouw
J. Verstappen, accountmanager Horeca & Binnenstad, via 14 0162 of j.verstappen@oosterhout.nl.

Wij verzoeken u om bij communicatie rondom deze aanvraag het zaaknummer 232534 te vermelden.

