
 

Bewonersbrief 
Zaaknummer : 176606 

Oosterhout, 12 september 2019 
 
 
 
 
 

Aan alle bewoners van de Koningsdijk 2 t/m 60 en 1 t/m 65, 
Wilhelminalaan 46, 48, 50, 70 t/m 92 

Willem van Oranjestraat 5 t/m 47 en 8 t/m 40 
 

Let op: gewijzigde datum & plaats bewonersavond  
Woensdag 18 september 2019 Pannehoef 
 

Informatieavond over werkzaamheden de Laverie, 
Wilhelminakanaal Oost en Koningsdijk 
 
U heeft vorige week een uitnodiging ontvangen voor een bewonersavond op donderdagavond 
19 september. Omdat blijkt dat de bouwer niet aanwezig kan zijn, is de avond verplaatst naar 
woensdag 18 september in productiehuis Pannehoef.  
 
Uitnodiging 
TopVorm en de gemeente Oosterhout willen u graag uitnodigen voor de informatieavond op 18 
september 2019. Tijdens deze avond willen wij u uitleggen wat u de komende tijd kunt verwachten 
aan werkzaamheden op de Laverie, Wilhelminakanaal Oost en de Koningsdijk. Ook lichten we het 
ontwerp van de Wilhelminakanaal Oost toe. We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over de 
werkzaamheden en willen u graag de mogelijkheid bieden deze vragen te stellen. De bijeenkomst is 
voor de direct omwonenden van het plangebied en u wordt per straat uitgenodigd. 
 
Datum: Woensdag 18 september 2019 
 
Tijd: Om iedereen te woord te kunnen staan, organiseren we de informatieavond in drie delen. De 
bewoners zijn welkom op: 
Willem van Oranjestraat van 18.30 tot 19.30 uur 
Wilhelminalaan van 19.30 tot 20.30 uur 
Koningsdijk van 20.30 tot 21.30 uur  
 
Locatie: Productiehuis Pannehoef, Wilhelminalaan 57-59 te Oosterhout 
 
Aanmelden: Wij verzoeken u vriendelijk om u (nogmaals) voor maandag 16 september aan te 
melden voor deze informatieavond door een e-mail te sturen naar Jolanda de Boer, e-mail 
jolanda.de.boer@oosterhout.nl.  
 
Bent u verhinderd en heeft u vragen, dan kunt u een e-mail sturen naar 
jolanda.de.boer@oosterhout.nl.  
 
Informatie 
Meer informatie over het project de Laverie kunt u vinden op www.vorm.nl/delaverie. 
Daarnaast willen we u graag ook per mail informeren over de ontwikkelingen en werkzaamheden in de 
Zwaaikom. Hiervoor kunt u zich per mail aanmelden via  
jolanda.de.boer@oosterhout.nl. 


