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Wethouder Frits Harteveld: “Na hard werken door alle betrokken partijen kunnen we
naast wegafsluitingen nu gelukkig ook berichten over verschillende straten die weer
open zijn voor bestemmingsverkeer. De Zandeweg en Ste Bernaertsstraat vallen hierbij
het meest op. Maar ook de Bosschendijk vanaf de Beukenlaan tot het spoor is weer open
voor bestemmingsverkeer en de rotonde Spuilaan-Zandeweg- Duiventoren is helemaal
vernieuwd. Ik bedank de bewoners en ondernemers aan deze weggedeelten voor hun
begrip en wens ze heel veel woon- en werkplezier toe in hun nieuw ingerichte straat.”

Zandeweg
Na weken van hard werken, in soms tropische
temperaturen, is de Zandeweg weer bereikbaar voor
bestemmingsverkeer. In de vorige nieuwsbrief kon u al
lezen en zien hoe de rijbaan, stoepen en fietssuggestiestroken eruit komen te zien. Eén fietssuggestiestrook moet
nog aangelegd worden. De bomen die er nu staan, worden
in de week van 17 juli (na het broedseizoen) gerooid. De
toplaag op beide fietssuggestiestroken wordt hierna
aangebracht.
Bij de Zandeweg kunt u nu duidelijk de overgang van het
50-km gedeelte naar het 30-km gedeelte van de route zien.
Het gedeelte van de doorgaande route waar maximaal 30
kilometer gereden mag worden, kunt u herkennen aan het
gebruik van gekleurde gebakken straatstenen. Het gedeelte
waar maximaal 50 kilometer gereden mag worden, is te
herkennen door het gebruik van asfalt. De 30-km zone loopt
vanaf halverwege de Zandeweg tot de spoorwegovergang.
Nieuwsgierig hoe alles eruit komt te zien? Op
www.doorgaanderouteoudenbosch.nl vindt u zowel
sfeerimpressies, foto’s als filmpjes. Deze worden regelmatig
aangevuld.
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Verlichting
Naast bestrating en groen wordt de doorgaande
route ook gedeeltelijk voorzien van andere
verlichting. Hieronder ziet u hoe deze eruit komt te
zien. De lantaarnpaal linksboven komt te staan
langs de fietspaden aan de Bosschendijk. De
lantaarnpaal linksonder komt op de rijbaan (deze
wordt door de hele gemeente geplaatst op wegen
met een maximumsnelheid van 50 km per uur).
Rechts ziet u hoe de verlichting er in het centrum uit
komt te zien.

Aan het woord…
Hoe nodig (weg)werkzaamheden ook zijn, een opengebroken
straat betekent altijd overlast. Langs de doorgaande route
bevinden zich meerdere inwoners, bedrijven en organisaties
die hiermee te maken hebben.

Ste Bernaertsstraat
Naast de Zandeweg is ook de Ste Bernaertsstraat
inmiddels helemaal opnieuw ingericht en open voor
bestemmingsverkeer. Rijbaan, stoepen,
fietssuggestiestroken en ook de bestrating voor
bushalte zijn geheel vernieuwd.

Ondernemer Jan Verdaas heeft zijn zaak aan het gedeelte
van de Bosschendijk waar onlangs de werkzaamheden zijn
afgerond. Jan vertelt hierover: “Ik heb niet deelgenomen in de
klankbordgroep, maar heb natuurlijk wel de plannen gevolgd.
Ik was even bang dat er geen parkeerplekken in dit gedeelte
van de straat zouden komen. Dit heb ik aangekaart en
gelukkig heeft de gemeente naar mij geluisterd. Er zijn nu een
aantal parkeerplekken voor de deur. Daar ben ik erg blij mee,
vooral omdat ik een servicegerichte ondernemer ben. Ik heb
veelal wat oudere klanten en het is fijn dat zij voor de deur
kunnen parkeren. Ik ben als ondernemer nu weer goed te
bereiken. Ik ben tevreden over de communicatie naar mij toe.
Ik ben goed op de hoogte gehouden over de voortgang van
de werkzaamheden. Ik ben blij dat de werkzaamheden
volgens planning zijn verlopen en dat de overlast niet langer
heeft geduurd dan noodzakelijk.”
Misschien heeft u het al gezien. Hoewel de
Ste Bernaertsstraat en de Bosschendijk tot de Beukenlaan
klaar zijn, ligt aan weerszijden van de spoorwegovergang
nog een tijdelijke bestrating. Dit komt doordat Prorail nog
werkzaamheden aan de spoorwegovergang gaat uitvoeren.
Dit mag alleen gebeuren wanneer het treinverkeer stilgelegd
is en wordt daarom ingepland door Prorail zelf. Helaas was
het niet mogelijk om dit tegelijk met de werkzaamheden aan
de doorgaande route te doen en wordt dit 2018. Op dat
moment wordt de definitieve bestrating aangebracht.
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Download de Doorgaande
Route Oudenbosch app

Nieuwe bomen
In een eerdere nieuwsbrief kon u al lezen dat de
doorgaande route een heel andere uitstraling krijgt
doordat op meerdere plekken stenen worden
vervangen door kleurrijk groen. Om plaats te maken
voor de ruim 140 bomen die in het najaar geplant
worden, gaven we toen al aan dat er ±100 oude
bomen gekapt zouden worden na het vogelbroedseizoen. Tot en met 17 juli worden aan de
Oudenbosscheweg en het Kuivezand nu de eerste
bomen gerooid. Meer informatie vindt u op
www.doorgaanderouteoudenbosch.nl bij
‘ontwerpen, groenstructuur’.

U vindt de app in de App Store en
in de Google Play Store. Zo bent
u altijd op de hoogte van de
actuele werkzaamheden en
bereikbaarheid. Ook kunt u direct
uw vragen stellen!

Twee voorbeelden van
de aan te planten bomen.

Moerdijksestraat
Een aantal mensen heeft hun zorgen geuit over de veiligheid van fietsers op de
Moerdijksestraat. De nieuwe inrichting van deze straat, waarbij we van twee naar
drie wegversmallingen zijn gegaan, is tot stand gekomen in overleg met de
klankbordgroep Moerdijksestraat. Deze klankbordgroep bestaat uit diverse
bewoners van eerdergenoemde straat. Binnenkort worden er in deze straat nog
digitale snelheidsborden weggezet en op de weg zelf komt nog een aanduiding 30
(kilometer) te staan. Naar aanleiding van de ontvangen reacties hebben we
hierover gesproken met de voorzitter van de klankbordgroep. Afgesproken is dat
we, zoals gepland, de nieuwe inrichting na een jaar evalueren.

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.

