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Aan alle bewoners van omgeving Jumbo Arkendonk 36
Inloopbijeenkomst uitbreiding Jumbo
De Jumbo in het winkelcentrum Arkendonk heeft de ambitie om de huidige supermarkt
uit te breiden. De gemeente heeft positief ingestemd met de ontwikkeling onder
voorwaarden dat de verkeersveiligheid van de huidige parkeerplaats wordt verbeterd.
Omwonenden en belanghebbenden zijn op 16 september 2020 welkom in Sporthal
Arkendonk voor een inloopbijeenkomst.
Uitbreiding Jumbo
De Jumbo in Arkendonk heeft plannen om uit te breiden aan de voor- en achterzijde van de
het huidige gebouw. De huidige entree wordt gewijzigd waardoor de huidige laad- en
loslocatie wordt opgeheven. De nieuwe laad- en loslocatie wordt aan de achterzijde
gesitueerd. In de afbeeldingen op de achterzijde zit u een sfeer impressie van de nieuwe
entree en ook de nieuwe locatie voor het laden- en lossen.
Route laden- en lossen Jumbo
De huidige route voor het laden- en lossen voor supermarkt Jumbo is, door het achteruitrijden
van vrachtauto’s, onwenselijk en mogelijk verkeersonveilig. Door de nieuwe laad- en
loslocatie is eveneens een nieuwe laad- en losroute nodig. In de nieuwe route zal
vrachtverkeer zo min mogelijk achteruitrijden. Dit betekent dat de vrachtwagen vanaf de
Lijndonk de parkeerplaats betreedt en via de Spaandonk richting de Dommelbergenweg de
parkeerplaats verlaat.
Doordat de route van het laden- en lossen veranderd, dient de parkeerplaats ter hoogte van
Schoondonk en Spaandonk opnieuw ingericht te worden. Momenteel is de parkeerplaats niet
berekend op de toelaatbaarheid van een vrachtwagen, denk hierbij voornamelijk aan het
veilig maken van de bochten. Dit houdt in dat er een wijziging plaatsvindt in parkeerplaatsen
en groenperken.
Inloopbijeenkomst 16 september
De inloopbijeenkomst vindt plaats tussen 17.00 en 19.00 uur in Sporthal Arkendonk. U wordt
gevraagd zich bij de entree te melden. Vervolgens kunt u aan de vertegenwoordigers van
Jumbo en de gemeente Oosterhout vragen stellen over de uitbreiding van de supermarkt en
het nieuwe ontwerp van de parkeerplaats.
In verband met coronamaatregelen vragen we u om in uw eentje naar de bijeenkomst te
komen. Op die manier hopen we drukte en wachttijden te kunnen voorkomen.
Indien u niet in de gelegenheid bent om de avond bij te wonen kunt u de plannen inzien op
www.oosterhout.nl (zoekterm Jumbo Arkendonk).
De plannen liggen van 2 september tot en met 9 oktober ter inzage op het stadhuis. U kunt op
de plannen reageren via het bijgevoegde reactieformulier.
Vragen?
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen dan kunt op contact opnemen met de heren
G. Bartels of M. van de Waeter via 14 0162.

Wij verzoeken u om bij alle communicatie rondom deze aanvraag altijd het zaaknummer
240395 te vermelden.

Nieuwe route laden-en lossen Jumbo

