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Wethouder Frits Harteveld: “Na de Zandeweg zijn nu de werkzaamheden aan het eerste gedeelte van de
Bosschendijk en Oudenbosscheweg ook ver klaar. Op dit moment wordt gewerkt aan de rotonde
Zouavenlaan-Prof. Mulderslaan. De winkels aan de Prof. Mulderslaan blijven bereikbaar. Halverwege
september gaan we beginnen in het centrum van Oudenbosch en aan de rotonde Velletriweg en de
ontsluiting van het industrieterrein bij de kruising Bosschendijk-Nijverheidsweg. De raad heeft onlangs
besloten om deze rotonde en kruising veiliger te maken.”

Rotonde Velletriweg en kruising BosschendijkNijverheidsweg
Onlangs heeft de raad besloten om de rotonde bij de Velletriweg en de
kruising Bosschendijk-Nijverheidsweg, die is aangelegd tijdens de
werkzaamheden aan de rondweg, zo aan te passen dat deze veiliger
worden, vooral voor het fietsverkeer.
Na overleg met een aantal ondernemers aan de parallelweg Bosschendijk,
politie, VVN Halderberge en vertegenwoordigers van de klankbordgroepen
Bosschendijk en Moerdijksestraat wordt de rotonde bij de Velletriweg zo
aangepast dat er geen (vracht)autoverkeer vanaf de rotonde de parallelweg
van de Bosschendijk meer op kan rijden. Hierbij blijft het voor (vracht)
autoverkeer wel mogelijk om via deze weg en rotonde het industrieterrein te
verlaten (dit vanwege de bevoorrading van plaatselijke ondernemers).
De fietspaden komen langs de rotonde te liggen met halverwege de rijbaan
opstelplaatsen zodat in twee keer overgestoken kan worden.
De geplande groene chicane (kunstmatige bocht) in het midden van de
Bosschendijk wordt verplaatst naar de kruising met de Nijverheidsweg. Ook
worden hier opstelplaatsen voor autoverkeer op de Bosschendijk gemaakt
wat de verkeersveiligheid ten goede komt. Hiernaast komt er een
middengeleider zodat in- en uitkomend verkeer niet meer bij elkaar kan
komen. Tenslotte wordt het fietspad bij de kruising iets verlegd zodat een
automobilist aankomende fietsers beter ziet. Ook deze aanpassingen worden
een jaar na ingebruikname geëvalueerd. De werkzaamheden aan de kruising
beginnen halverwege september. Hierna wordt de rotonde bij de Velletriweg
aangepakt.
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Bosschendijk
Op dit moment wordt druk gewerkt aan de weg in
het gedeelte Bosschendijk tussen de Veilingweg en
rotonde Prof. Mulderslaan.

Ook de werkzaamheden aan de riolering zijn gestart
in het gedeelte tussen de twee rotondes in. Verwacht
wordt dat de Bosschendijk tot de rotonde Velletriweg
halverwege september klaar is

Verandering bushaltes door
Arriva
Arriva heeft ons geïnformeerd dat zij naast
het plaatsen van een extra bushalte aan de
Markt in Oudenbosch, ter hoogte en aan
de kant van de voormalige winkel van Mol
Brillen, ook een bushalte zal verwijderen.
Het gaat hierbij om de bushaltes tegenover
Dierenartsenpraktijk Drie Weikes. Arriva
heeft gekeken naar het aantal mensen dat
in- en uitstappen en heeft gezien dat er
meer behoefte was aan een extra bushalte
in het centrum van Oudenbosch en dat er
maar erg weinig gebruik werd gemaakt van
de halte bij de Drie Weikes. De bushalte
aan de Zandeweg ter hoogte van
WoonZorgComplex De Zellebergen en de
halte aan Kuivezand blijven wel.

Oudenbosscheweg
Op de Oudenbosscheweg wordt gewerkt richting
Kuivezand. Op dit moment wordt de rijbaan ter
hoogte van Kuivezand 13 tot 37 verlegd.
Wij verwachten dat de werkzaamheden aan de
Oudenbosscheweg halverwege september klaar zijn.

Vanwege de werkzaamheden zijn er
tijdelijke bushaltes geplaatst op de Markt,
o.a. ter hoogte van reisbureau Sombrero.
Deze blijven staan totdat er gestart wordt
met werkzaamheden op het gedeelte
Markt – Ste. Bernaertsstraat.
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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.
De Zandeweg is al weer een tijdje open voor bestemmingsverkeer. Het
bedrijf Kluswijs van Alwin en Ingrid Bedaf is de afgelopen maanden op
een aantal dagen na bereikbaar gebleven, maar de aanrijroute verschilde
door de werkzaamheden per periode. Alwin: “Hoewel ik blij ben dat ik het
grootste gedeelte van de tijd bereikbaar was, is het voor ons toch een
slechte periode geweest. Ik merkte dat mensen minder snel wat kwamen
halen in de winkel. Het is echt heel rustig geweest. Waarschijnlijk was het
toch niet duidelijk genoeg dat we gewoon te bereiken waren. Ik heb me
daarom de afgelopen tijd vooral geconcentreerd op het bezorgen van
materialen en klussen op locatie. Ik ben blij dat de werkzaamheden
volgens planning zijn afgerond. Mijn complimenten voor de aannemer
voor de duidelijke en persoonlijke communicatie en het meedenken. Ik
weet dat het gewoon niet anders kon. Uiteraard ben ik wel heel blij met
de nieuwe inrichting. Het ziet er heel mooi uit. Ik hoop nu dat iedereen
ons weer weet te vinden.“
Een eindje verderop wonen Sascha en Boudewijn van Berkum met hun
kinderen David (4) en Senna (2). Sascha: “Wij wonen hier nog niet zo
lang en zijn pas verhuisd toen de straat al klaar was. Voor ons was het
vooral spannend of de straat klaar zou zijn voordat de verhuiswagens
kwamen. We hebben daarover al vroeg contact opgenomen met de
aannemer. Wij werden goed te woord gestaan. Aangegeven werd dat dit
geen probleem moest zijn, wat gelukkig ook zo was. Vervolgens hebben
we op afstand alles in de gaten gehouden via de app en nieuwsbrief,
website en facebookpagina van de gemeente. Wij zijn heel tevreden over
de communicatie. Door de foto’s konden we precies zien wat de
voortgang was. We zijn inmiddels verhuisd en vinden de nieuwe
inrichting heel mooi. Het nodigt echt uit om langzamer te rijden. Dit geeft
ons een veilig gevoel voor onze kinderen. Als zij het hek uitkomen op hun
fietsje, is er nu een brede stoep. We zijn benieuwd hoe het eruit komt te
zien met al het groen er straks bij.”
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Werkzaamheden centrum
Halverwege de maand september
beginnen we met de werkzaamheden in
het centrum van Oudenbosch. We starten
dan met de Past. Hellemonstraat en de
Markt tot aan de Fenkelstraat.
Wanneer we hier klaar zijn (halverwege oktober), werken we
tegelijkertijd aan het gedeelte van de Markt (vanaf de Basiliek) tot aan
de Stationsstraat en het gedeelte van de Markt vanaf de Fenkelstraat
tot aan de Molenstraat. Via de Halderbergse Bode, de app Doorgaande
Route Oudenbosch en www.doorgaanderouteoudenbosch.nl houden we
u hiervan op de hoogte.

Meer dan 1.000 keer gedownload!

Doorgaande Route
Oudenbosch app
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!

Beplanting
Eerder kon u lezen welke bomen langs de doorgaande route geplant
worden. Naast bomen komen er ook heel veel vakken met planten.
Misschien heeft u al deze plantvakken al zien liggen. Deze worden
volgens het GreentoColour-concept geplant. Het hele jaar door veel
fleur en kleur en planten die binnen één groeiseizoen zijn
dichtgegroeid. Een snelle dichtgroei is belangrijk om de groei van
onkruid tegen te gaan. Daarnaast worden planten gekozen die tegen
een stootje kunnen. Denk maar aan hitte, droogte, plassende
honden en strooizout. Er is er voor gekozen dat er elk seizoen
bloeiende planten zijn. Een voorbeeld ziet u rechts.

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.

