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Wethouder Frits Harteveld: “Hierbij ontvangt u de tiende nieuwsbrief over de werkzaamheden aan
de doorgaande route Oudenbosch. In een recordtempo van iets meer dan een jaar hebben we de
hier en in de Moerdijksestraat bedachte werkzaamheden uitgevoerd. Dit hebben we gedaan om uw
leefbaarheid en veiligheid te verbeteren. Tijdens de werkzaamheden was overlast niet te
vermijden. Ik wil u nogmaals bedanken voor uw begrip. Graag bedank ik ook alle inwoners die in
de diverse klankbordgroepen hebben plaatsgenomen en alle anderen die een bijdrage hebben
geleverd aan dit belangrijke werk.”

Hoewel het winterse weer ervoor heeft gezorgd dat de kruising bij de Stationsstraat later open ging dan
was gepland, heeft er op vrijdag 15 december toch al een feestelijk moment plaatsgevonden.
Wethouder Frits Harteveld heeft samen met Nathalie Christa, als vertegenwoordigster van de
klankbordgroepen, symbolisch al de laatste stenen gelegd van de nieuwe route door Oudenbosch.
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Fietser altijd voorrang op nieuwe route!
Met de klankbordgroepen hebben wij besloten dat veiligheid
voor fietsers op de nieuwe route door Oudenbosch de
hoogste prioriteit heeft. Dit omdat er heel veel scholieren van
deze route gebruik maken. Daarom hebben wij bewust niet
gekozen voor gelijkwaardige kruisingen waarbij verkeer van
rechts voorrang heeft. Wij hebben gekozen voor uniformiteit
en duidelijkheid voor de fietsers (vooral gericht op de
scholieren die vaak in groepen rijden) door hen op de nieuwe
route altijd voorrang te geven. De nieuwe route is dus overal
een voorrangsweg. Dit is voor het overige verkeer duidelijk
gemaakt via bebording en haaientanden.

Kruising Zandeweg-Molenstraat-Markt-West Vaardeke
De afgelopen tijd kregen we verschillende vragen over
bovengenoemde kruising. Het West Vaardeke is nog steeds een
eenrichtingsweg voor gemotoriseerd verkeer. Dit geldt ook voor de
Fenkelstraat, St. Annastraat, Brouwerijstraat en Lollestraat. De
verkeersborden die dit aangeven bij het West Vaardeke staan op de
plek waar het altijd stond. U mag met de auto vanaf de MarktMolenstraat -Zandeweg wel het West Vaardeke inrijden, maar u
mag er niet uitrijden. Dit geldt niet voor (brom)fietsers, vandaar dat
er haaientanden op de weg staan en een voorrangsbord. Fietsers
en bromfietsers moeten namelijk voorrang verlenen aan het verkeer
van de Markt en de Zandeweg. De weg bij het West Vaardeke is
breder dan het eerst was. Dit komt doordat het fietspad niet meer
apart ligt, maar net als de rest van de route is mee bestraat. De weg
is breder gemaakt om ervoor te zorgen dat (brom)fietsers de ruimte
hebben die nodig is om daar op te stellen. Overigens bekijken wij
nog of er een mogelijkheid is deze verkeerssituatie nog duidelijker
te maken. Vrachtverkeer mag alleen vanuit de Molenstraat het West
Vaardeke inrijden. Vandaar het bord met de verplichte rijrichting bij
het tankstation aan de Zandeweg en aan de Markt net voorbij de
kapper. Dit bord geldt alleen voor vrachtverkeer. Dit is te zien aan
het onderbord. Het hoogtebord voor vrachtwagens dat eerst in het
West Vaardeke stond, hebben wij op verzoek van de
klankbordgroep verwijderd.
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(Aan)planten bomen en groen
De aanbesteding van de bomen en
beplanting rondom de doorgaande
route is achter de rug. Zoals het er
nu naar uitziet worden de bomen
zo spoedig mogelijk geplant en
wordt in januari//februari ook de
overige beplanting aangebracht
door Blom Hoveniers uit
Oudenbosch. Zoals al eerder is
aangegeven, is de start en/of
afronding van de aanplant
uiteraard wel afhankelijk van het
weer en kan vanwege
weersomstandigheden uitlopen tot
maart 2018. Wij zorgen er in de
tussentijd voor dat het onkruid in
de plantvakken kort blijft.

Extra verlichting bij chicanes
Om de chicanes op Kuivezand en
de Oudenbosscheweg nog beter
zichtbaar te maken, wordt hier nog
extra straatverlichting geplaatst.

Werkzaamheden ProRail
In de week van 11 december heeft ProRail rondom de spoorwegovergang aan de Bosschendijk
proefsleuven geboord. Dit is gedaan om te kijken hoe de kabels en leidingen liggen ter voorbereiding op de
werkzaamheden die ProRail nog moet uitvoeren. Zoals eerder aangegeven mogen deze werkzaamheden
alleen plaatsvinden wanneer het treinverkeer stilgelegd is. ProRail plant deze werkzaamheden daarom zelf
in. Helaas kon dit niet tegelijk met de werkzaamheden aan de doorgaande route. Zodra wij de planning van
de uitvoering doorkrijgen van Prorail, laten wij u dit weten. De verwachting is nu dat deze werkzaamheden
eind 2018/begin 2019 plaatsvinden. Op dat moment wordt de definitieve bestrating aangebracht.
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Evaluatie

Een aantal feiten op een rij

Nu de vernieuwde route door en in
Oudenbosch in gebruik is genomen, gaan we
het komende jaar goed kijken hoe het verkeer
zich gedraagt. Op diverse plekken worden
tellingen gehouden om te kijken naar het
rijdende verkeer.

Wist u dat er met de vernieuwde route door Oudenbosch
in een jaar tijd maar liefst 4500 m weg opnieuw is
ingericht? In dit hele stuk hebben we:

Hiernaast wordt bijvoorbeeld ook goed in de
gaten gehouden of er niet wordt geparkeerd
op de stoep. Er mag namelijk alleen in de
parkeervakken geparkeerd worden. Door te
parkeren op de stoep riskeert u een boete. Dit
geldt uiteraard ook voor
snelheidsovertredingen.
Na een jaar gaan we evalueren en bekijken
we of er nog aanpassingen gedaan moeten
worden.














726 m riolering vernieuwd
1070 m persleidingen vernieuwd
726 m riolering vernieuwd
2843 m kolk- en huisaansluitingen vernieuwd
345 kolken aangebracht
meer dan 5700 m3 zand verwerkt
ruim 38.000 m2 fundering vernieuwd
ruim 8000 ton asfalt aangebracht
ruim 1 miljoen klinkers gestraat
bijna 48.000 kinderkoppen gestraat
bijna 56.000 tegels gestraat
meer dan 10.000 m aan betonbanden aangebracht

Verder is de doorgaande route Oudenbosch app meer
dan 1400 keer gedownload!

Contactpersonen
Voor informatie over de planning van wegwerkzaamheden en bereikbaarheid kunt u tijdens kantooruren contact opnemen
met de heer A. Broos, omgevingsmanager van Aannemingsbedrijf Gebr. Oomen B.V., via telefoonnummer
06 - 23 81 74 91 of via dro@gebroomenbv.nl.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met mevrouw D. Bakkers van de gemeente Halderberge via 14 0165 of via
d.bakkers@halderberge.nl.
Voor uw aan- of afmelding van de nieuwsbrief en uw vragen en/of opmerkingen over de website, kunt u terecht bij het
managementsecretariaat, tel. 14 0165 of via groepmanagementsecretariaat@halderberge.nl.

Website
Op www.doorgaanderouteoudenbosch.nl vindt u alle actuele informatie over de voortgang van de werkzaamheden,
diverse sfeerimpressies en informatie over het doorlopen traject vanaf de klankbordgroepadviezen tot en met de genomen
raadsbesluiten.

