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Aan alle bewoners en ondernemers aan de Anjelierstraat, 
Azaleastraat, Bloemenhof, Gentiaanstraat, Gladiolenstraat, 

Seringenstraat, Tulpenlaan en Zuiderhout  
 
 

 
Woningbouw op terrein voormalige bibliotheek Oosterheide 

 

De voormalige bibliotheek Oosterheide aan de Gentiaanstraat 14 staat al geruime tijd leeg. De 

gemeente wil deze plek een nieuwe invulling gaan geven. Via deze brief informeren wij u hierover.  

 

Patiowoningen voor senioren 

In Oosterhout (en zeker in de wijk Oosterheide) is grote behoefte aan woningen voor senioren. Het 

gemeentebestuur wil daarom woningbouw in plaats van een maatschappelijke functie op deze locatie. 

We kiezen daarbij voor laagbouw in de vorm van patiowoningen voor senioren. Naar verwachting kan 

begin 2020 met de bouw worden gestart. 

 

Oude bibliotheek wordt gesloopt, speelplek voorlopig nog in gebruik 

De oude bibliotheek zal dit jaar al gesloopt worden, waarna we het terrein willen inzaaien met 

bloemenrijk (bijvriendelijk) gras. De huidige speelplek op de hoek Gentiaanstraat – Azaleastraat blijft 

nog wel in gebruik. Echter als straks met de bouw van de woningen wordt gestart, kan de speelplek in 

zijn huidige vorm niet gehandhaafd blijven. We overwegen in dat geval ook om deze speelplek op te 

heffen en de speelplek aan de Tulpenlaan uit te breiden. 

 

Informatiebijeenkomst na de zomervakantie 

U bent van harte uitgenodigd op dinsdag 4 september om 19.30 uur in de Bunthoef (Bloemenhof 2). 

Aanmelden is niet nodig. Tijdens de informatiebijeenkomst geeft de gemeente een toelichting op de 

voorgenomen ontwikkeling. Wij horen dan graag ook uw aandachtspunten en suggesties voor de 

nieuwbouw, de inrichting van het openbaar gebied en de speelplek en een eventuele tijdelijke invulling 

van het braakliggende terrein. 

 

Meer informatie 

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief of wilt u uw aandachtspunten en ideeën nu al 

doorgeven? Dan kunt u contact opnemen met de heer R. van Haaf van de afdeling Stadsontwikkeling, 

via r.van.haaf@oosterhout.nl of telefoonnummer 14 0162.  
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