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Aan de bewoners van de Sparrenlaan, Pijnboomstraat,
Blauwsparstraat, Mispelstraat, Wilgenhof, Dennenlaan 2 t/m 48
(even nummers) en de Spoorstraat 30 t/m 46 (even nummers)
Reconstructie Blauwsparstraat en aanpassing verkeerscirculatie

Instellen éénrichtingsverkeer in uw straat
De Blauwsparstraat gaan we herinrichten, waarbij we de wensen van enkele bewoners van deze
straat zo goed mogelijk hebben vertaald naar een voorlopig ontwerp van de straat. De rijbaan wordt
smaller, waardoor er meer ruimte komt voor parkeren. Bovendien wordt er éénrichtingsverkeer in de
Blauwsparstraat ingesteld. De inwoners van de Blauwsparstraat mogen hierop hun reactie geven,
waarmee de gemeente dan weer verder gaat met het vervolg.
Verkeerscirculatieplan
Naar aanleiding van het voorstel om éénrichtingsverkeer in de Blauwsparstraat in te voeren, zijn wij
gaan kijken naar de mogelijkheden voor een andere verkeerscirculatie in de omliggende straten. De
Werkgroep Verkeer van het Platform Dorst heeft met ons meegedacht en vervolgens hebben wij een
verkeerscirculatieplan gemaakt. Wij willen graag van u weten wat u hiervan vindt. Op de achterzijde
van deze bewonersbrief vindt u het verkeerscirculatieplan waarbij de Mispelstraat, Pijnboomstraat en
de Blauwsparstraat éénrichtingsverkeer hebben. Dit éénrichtingsverkeer geldt niet voor (brom)fietsers,
zij mogen twee kanten op rijden. De Sparrenlaan, Dennenlaan en Spoorstraat blijven zoals ze nu zijn.
Wanneer ingaan?
Mocht u op dit plan (overwegend) positief reageren, dan hebben wij nog een vraag aan u. Wanneer
zou dit plan volgens u mogen ingaan?
1) We kunnen het gehele circulatieplan direct met de herinrichting van de Blauwsparstraat in
zijn geheel in laten gaan. Dit betekent dat we in de straten alleen de borden plaatsen. We
gaan alle straten op termijn herinrichten, maar we weten nu nog niet wanneer. Dit is
afhankelijk van het onderhoud dat nodig is per straat.
2) We stellen het éénrichtingsverkeer voor uw straat pas in werking zodra uw straat aan
onderhoud toe is. Zoals gezegd; we weten nog niet wanneer dat is, met uitzondering van
de Blauwsparstraat.
3) We stellen alleen voor uw straat direct het eenrichtingsverkeer in werking, omdat u en uw
medebewoners dit graag zo snel mogelijk willen. LET OP; deze optie is onder voorbehoud
en maatwerk. We moeten kijken of dit elders in de buurt niet tot knelpunten leidt.
Zoals gezegd, ondernemen wij pas verdere stappen als wij weten wat u van het plan vindt. Normaal
gesproken zouden we dat tijdens informatiebijeenkomsten doen. Vanwege de RIVM-maatregelen en
de verordening doen wij dit vooralsnog niet. Daarom hebben wij gezocht naar een alternatieve manier
om uw mening te peilen.
Reactieformulier
Op het bijgesloten reactieformulier kunt u aangeven wat u van het plan vindt en ook van de eventuele
invoering ervan. Wij verzoeken u vriendelijk om dit formulier vóór vrijdag 17 juli terug te sturen. Dit kan
met de bijgevoegde envelop, maar u kunt het formulier ook scannen en mailen naar
Wij verzoeken u om bij communicatie rondom deze aanvraag het zaaknummer 231892 te vermelden.

verkeerdorst@oosterhout.nl. Het is ook mogelijk om naar dit mailadres vragen te sturen of andere
reacties over het plan.
Bepalend
Uw reacties op het plan zijn bepalend voor de volgende stap. Na de zomervakantie (waarschijnlijk
september) koppelen we dit naar u terug. Er zijn grofweg twee mogelijkheden:
• Als het invoeren van éénrichtingsverkeer (overwegend) positief wordt ontvangen, werken wij
het voorstel verder uit in een verkeersbesluit. Dit verkeersbesluit wordt gepubliceerd en komt
dan, in het kader van de bezwaar en beroepsprocedure, zes weken ter inzage te liggen.
• Mocht het echter zo zijn dat de reacties op dit verkeerscirculatieplan heel verschillend zijn, dan
gaan we na de zomervakantie met u “om de tafel” om deze reacties te bespreken. Hoe we dat
dan gaan doen, is afhankelijk van de dan geldende RIVM-richtlijnen en verordeningen.
Wij stellen uw mening en reactie erg op prijs en hopen dat u de moeite neemt het formulier terug te
sturen.
Meer informatie
Heeft u nog vragen over deze brief, dan kunt u contact opnemen met de heer M. Paulissen. U bereikt
hem op telefoonnummer 14 0162.
De tekening en het reactieformulier kunt u ook inzien op en/of downloaden vanaf de website:
www.oosterhout.nl > inwoners > openbare ruimte > projecten > Reconstructie Blauwsparstraat

Voorstel verkeerscirculatieplan Blauwsparstraat, Mispelstraat en Pijnboomstraat

