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Wij verzoeken u om bij communicatie rondom deze aanvraag het zaaknummer 187025  te vermelden. 
 

Aan alle bewoners van Heistraat en Hoogstraat ten oosten van de A27 
 

 

Uitnodiging bewonersavond 29 juni 2020 
 
Herinrichting Heistraat en deel Hoogstraat  

Fase 1 van de N629 is in aanleg, fase 2 is in voorb ereiding. Als de nieuwe N629 gereed 
en in gebruik is genomen is het aan de gemeente Oos terhout om de bestaande 
Heistraat aan te passen aan de nieuwe gebruiksfunct ie.  
De Hoogstraat ten oosten van de A27 wordt doorkruis t door de nieuwe N629. De wens 
is er om dit gedeelte van de Hoogstraat meteen mee te nemen in de plannen. 
Middels deze brief willen we u uitnodigen om met on s in gesprek te gaan over een 
mogelijke inrichting van de Heistraat en Hoogstraat . 
U bent van harte welkom op 29 juni 2020, van 18.00 – 19.00 uur of van 20.00 – 21.00 
uur in het Gemeentehuis, Slotjesveld 1 te Oosterhou t. 
 
Op deze avond informeren wij u over de wijze waarop de gemeente denkt om te gaan met 
de aanpassing van de Heistraat en Hoogstraat. De planning, kaders en randvoorwaarden 
zullen worden toegelicht. U wordt dan in de gelegenheid gesteld om uw wensen en 
behoeften als bewoner in te brengen. 
 
Als gemeente hebben we een mogelijke inrichting opgesteld om u een beeld te geven wat er 
ruimte inpasbaar is. In dit ontwerp is de verkeerskundige wens van de gemeente verwerkt.  
Op de bewonersavond zullen we het ontwerp stap voor stap met u doorlopen zodat u de 
mogelijkheid heeft om aan te geven wat goed of niet goed is. 
 
Corona maatregelen 
Om te kunnen voldoen aan de door het RIVM gestelde eisen zullen er 2 presentaties 
gehouden worden waarbij 30 personen tegelijk aanwezig kunnen zijn. De presentaties 
worden gegeven om 18.00 uur en 20.00 uur, na de presentatie is er de mogelijkheid om met 
elkaar in gesprek te gaan. 
 
Wij verzoeken u om u, voor 24 juni , aan te melden via het e-mailadres 
jolanda.de.boer@oosterhout.nl. Per adres is er 1 aanmelding mogelijk. De presentatie en 
tekeningen zullen na de presentatie op de gemeentelijke website worden geplaatst. 
We hopen u op 29 juni 2020 te mogen ontvangen in het Gemeentehuis.  
 
Vragen? 
Heeft u nog vragen? Dan kunt u contact opnemen met B. Kokken, projectleider van de 
gemeente Oosterhout, via telefoonnummer (0162) 489038 of via e-mailadres 
b.kokken@oosterhout,nl  
 
 


