
 

Bewonersbrief 
Zaaknummer : 191253 

Wij verzoeken u om bij alle communicatie rondom deze aanvraag altijd het zaaknummer 191253  te 
vermelden. 
 

Aan alle omwonenden van het Santrijnpark 
 
 

Nieuws over de werkzaamheden Santrijnpark 
 
Oosterhout bouwt aan de toekomst. Dat doen we door meer (diverse) woningen te bouwen, 
maar ook door de leefomgeving gezond, duurzaam en robuust te maken. Het Santrijnpark is 
daar een onderdeel van. Wij willen u met deze bewonersbrief graag informeren over de 
geplande werkzaamheden in het Santrijnpark de komende periode. 
 
Berg met grond hergebruiken 
Zoals u wellicht gezien heeft, zijn we op woensdag 21 augustus gestart met de werkzaamheden om de 
berg zand op te ruimen. Op de plek waar de parkappartementen komen aan de Strijenstraat. Nadat we 
gestart waren, bleek dat de grond uitermate geschikt is voor de aanleg van het Santrijnpark en daarom 
laten we de grond even liggen. Wij gaan dit jaar de grond nog gebruiken voor de aanleg van het 
Santrijnpark. Een goedkope én duurzame oplossing, aangezien we de grond kunnen hergebruiken.  De 
hekken blijven om de berg grond staan in verband met de veiligheid. 
 
Start aanleg Santrijnpark 
Momenteel leggen we de laatste hand aan de voorbereiding voor de aanbesteding van fase 1 van het 
Santrijnpark (incl. de Rutselboslaan). De planning is dat we eind oktober kunnen starten met de 
werkzaamheden, zodat ook de beplanting dit jaar nog kan plaatsvinden.  
 
Bouwkundige vooropname 
De werkzaamheden aan project "Santrijnpark en omgeving" voeren we met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid uit. Toch blijft de kans bestaan dat er schade ontstaat aan uw pand/woning tijdens de 
werkzaamheden. Wij willen daarom de komende weken bouwkundige opnames uit laten voeren. Voordat 
de werkzaamheden starten, leggen we in een rapport eventuele bestaande schade/gebreken vast. De 
bouwkundige vooropname wordt gedaan door Quattro Expertise. Dit bedrijf heeft de woningeigenaren 
aangeschreven.  
 
Parkappartementen 
De ontwikkelaar van de parkappartementen geeft aan dat ze in het tweede kwartaal van 2020 willen 
starten met de bouw. Omdat de woningen eerst verkocht dienen te worden is deze planning nog niet 
definitief. 
 
Heeft u nog vragen? 
Voor vragen kunt u contact opnemen met Monique van der Velden op telefoonnummer 0162 – 489067 
of via de email m.van.der.velden@oosterhout.nl 
 
 
 


