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Aan de bewoners van het Santrijngebied en omgeving  
 
 
 

Stand van zaken Santrijnpark en omliggende straten 
in de kerstvakantie en doorkijk planning 2020 
 
Het Santrijnpark begint al zichtbaar vorm te krijgen. De aannemer C-Infra werkt tot en met 
vrijdag 20 december door aan de herinrichting van het Santrijnpark en de Rutselboslaan. 
Daarna ligt het werk twee weken stil. Op maandag 6 januari hervat de aannemer de 
werkzaamheden in het Santrijngebied, als de weersomstandigheden het toelaten. Dan komen 
de Donkerstraat en Albert Schweitzerlaan aan de beurt. 
 
Santrijnpark 
In het park begint de nieuwe inrichting zichtbaar vorm te krijgen. De glooiingen van de waterbergingen 
en de padenstructuur geven al een aardig beeld van de eindsituatie. De puinfundering van de 
wandelpaden dient voorlopig als tijdelijke verharding zolang er nog zwaar materieel van de aannemer 
door het park gaat. 
De speeltoestellen hadden wij graag voor de kerstvakantie geplaatst, maar door de drassige grond 
kan dit helaas nu niet. Zodra de omstandigheden het toelaten, wordt dit uitgevoerd. De definitieve, 
nette afwerking van de paden volgt naar verwachting in de loop van het eerste kwartaal van 2020. De 
zitbanken, lichtmasten en nieuwe bomen en planten worden ook in het nieuwe jaar aangebracht. 
Wanneer alles klaar is wordt in het park gras ingezaaid. De verwachting is dat het park in april 
helemaal gereed is. 
 
Rutselboslaan 
De bestratingswerkzaamheden in de Rutselboslaan zijn klaar. Op de hoek met de Donkerstraat wordt 
de halfverharding nog aangebracht. 
 
Albert Schweitzerlaan 
Vanaf maandag 6 januari gaat C-Infra aan de slag met rioleringswerkzaamheden in de Donkerstraat 
(vanaf huisnummer 48) en de Albert Schweitzerlaan tot aan de Strijenstraat. Het parkeerterrein in de 
Albert Schweitzerlaan maken we tijdelijk toegankelijk vanaf de zuidzijde. Hiervoor verwijderen we een 
deel van de beplanting. Dit herstellen we later weer. Met deze maatregel wordt de parkeerdruk in de 
omliggende straten zoveel mogelijk beperkt. 
Het autoverkeer wordt vanaf de Strijenstraat en de Pasteurlaan omgeleid via de route Abdis van 
Thornstraat-Leijsenhoek-Hoefakker naar de Albert Schweitzerlaan. Prisma is ook via die route te 
bereiken. Voetgangers en fietsers (afstappen) kunnen de Strijenstraat nog wel oversteken bij de 
kruising Nijenrode/Albert Schweitzerlaan. 
 
C-Infra informeert de omwonenden nog tijdig over de exacte planning en uitvoeringswijze. Als de 
weersomstandigheden begin januari te slecht zijn om deze werkzaamheden uit te voeren, dan schuift 
de startdatum op. 
 
 
 



 

 

 

 

 

   

   
 

Meer informatie 
In januari of februari ontvangt u nogmaals een brief met daarin meer informatie over de afronding van 
de werkzaamheden in het park. 
 
Voor vragen over deze werkzaamheden kunt u contact opnemen met de toezichthouder, de heer 
Leemans, via telefoonnummer 14 0162 of via emailadres a.leemans@oosterhout.nl. U kunt hem 
bereiken op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 8.00u en 17.00u. 
 
De tekeningen van deze werkzaamheden kunt u inzien op de website: www.oosterhout.nl > Inwoners 
> Ruimtelijke ontwikkeling > Projecten en woningbouwprojecten > Santrijngebied 
 


