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Wethouder Frits Harteveld: “In de vorige nieuwsbrief kondigde ik de werkzaamheden in het
centrum aan. Deze werkzaamheden zijn inmiddels in volle gang. De Pastoor Hellemonsstraat en
het middengedeelte van de Markt zijn al klaar. U kunt nu goed zien hoe het centrum van
Oudenbosch verandert. Auto’s hebben minder ruimte en mogen niet harder rijden dan 30 km/u.
Voor voetgangers hebben we brede stoepen aangelegd en ervoor gezorgd dat ze makkelijker
kunnen oversteken. Fietsers kunnen nu gebruik maken van een duidelijk weergegeven fietsstrook.
Ondanks het gefaseerd uitvoeren van de werkzaamheden, kunnen we niet voorkomen dat delen in
het centrum tijdelijk niet toegankelijk zijn voor gemotoriseerd verkeer. Ook voor de
spreekwoordelijke laatste loodjes vraag ik daarom nogmaals uw begrip en geduld.”

Waar zijn we aan het werk?
Op dit moment zijn we bezig met de laatste drie
deelfasen van de doorgaande route door het centrum
van Oudenbosch. Tot en met begin december zijn de
Fenkelstraat en de Brouwerijstraat te bereiken via de
Pastoor Hellemonsstraat-Markt (en dus niet meer via
de Molenstraat-Zandeweg-Markt). Tot 13 november
wordt gewerkt aan de kruising Ste BernaertsstraatStationsstraat-Franciscuslaan. Na 13 november kan
hier weer verkeer langs over een tijdelijke onverharde
weg. De kruising Markt-Molenstraat-Zandeweg-West
Vaardeke wordt dan afgesloten. Deze laatste kruising
zal vanaf 4 december weer open zijn. Op die datum
gaat de kruising Ste Bernaertsstraat-StationsstraatFranciscuslaan weer dicht tot vrijdag 15 december.
Een kaartje van de deelfasen vindt u op de website
www.doorgaanderouteoudenbosch.nl bij het onderdeel
documenten.
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Wat is er klaar?
Sinds de vorige nieuwsbrief is er weer heel wat werk
verricht. De werkzaamheden aan de Bosschendijk,
inclusief de nieuwe aansluiting met de Nijverheidsweg,
zijn afgerond evenals de werkzaamheden aan de
Oudenbosscheweg, Kuivezand, de Pastoor
Hellemonsstraat en het middengedeelte van de Markt.

Nieuwe straatverlichting in het
centrum
Op dit moment wordt in het centrum van
Oudenbosch de nieuwe straatverlichting
geplaatst. Wethouder Mollen gaf onlangs het
startsein voor dit project. Langs de route
worden de versleten lantaarnpalen
vervangen. Hierbij is gezorgd voor meer
eenheid en besparing van energie. De
vormgeving van de straatverlichting is
bepaald in overleg met de klankbordgroep
Markt.

(Aan)planten bomen en groen
Op dit moment zijn we druk bezig met de aanbesteding van
de bomen en beplanting rondom de doorgaande route. Zoals
het er nu naar uitziet worden in de maand december de
bomen geplant en kan in december/januari ook de beplanting
worden aangebracht. De start en/of afronding van de
aanplant is 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.

Door het gebruik van telemanagement, ook
wel slimme verlichting genoemd, kan de
verlichting op de Markt en
Ste Bernaertsstraat van de kruising
Molenstraat-Zandeweg tot de spoorwegovergang aan de Bosschendijk op afstand
naar behoefte geregeld worden. Zo kan het
licht gedimd worden om energie te besparen
en kan er bij evenementen voor gezorgd
worden dat het donkerder of lichter wordt.
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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.
Paul en Wil Verschuren hebben vanuit hun Eetcafe
De Biecht goed zicht op de werkzaamheden in het
centrum van Oudenbosch. Paul Verschuren: ”Wij
hebben relatief weinig last van de werkzaamheden
voor onze deur gehad en zijn eigenlijk steeds
bereikbaar gebleven. Was het niet via de linkerkant,
dan wel via de rechterkant. Het feit dat wij vooral
vaste klanten hebben, was voor ons denk ik ook wel
een voordeel. En ja, ook als je je huis schildert zit je
eerst in de rotzooi, voordat het mooi is. Wij hebben
daar alle begrip voor. Wij zijn heel blij en tevreden
met de nieuwe inrichting. Ook over de communicatie
naar ons toe hebben wij absoluut geen klagen. Wij
hopen wel dat alle weggebruikers zich straks aan de
maximumsnelheid van 30 km gaan houden. Alleen
met elkaar kunnen we ervoor zorgen dat de nieuwe
inrichting een succes is.”

Zichtbaarheid wegversmallingen Bosschendijk
Door diverse mensen is aangegeven dat de
wegversmallingen op de Bosschendijk in het donker niet
voldoende goed zichtbaar zijn. Daar zijn we inderdaad
zelf ook niet tevreden over. Vandaar dat de
wegversmallingen op de Bosschendijk door ons al extra
zichtbaar zijn gemaakt door reflecterende ‘kattenogen’.
Deze week worden hier ook nog eens reflecterende
paaltjes geplaatst.
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Aangepaste busroute tijdens werkzaamheden centrum
Tijdens de werkzaaamheden in het centrum van Oudenbosch heeft Arriva
gekozen voor verschillende busroutes en haltes.
Tot en met 12 november komt er aan beide kanten van de weg een tijdelijke
bushalte op de hoek Pagnevaartweg-Spoorlaan ter hoogte van de Witte
Villa/Pagnevaartweg, huisnummer 2. De route is dan als volgt: BosschendijkProf. Mulderslaan-Pagnevaartweg-Spoorlaan-Molenstraat-ZandewegOudenbosscheweg-Kuivezand en terug.
Van 13 november tot en met 3 december rijdt Arriva
de volgende route: Bosschendijk-StationsstraatParklaan-Molenstraat-Spuilaan-OudenbosschewegKuivezand en weer terug.

Meer dan 1.200 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!

Van 4 tot en met 17 december is de route: Bosschendijk-Prof. MulderslaanPagnevaartweg -Spoorlaan –Molenstraat-Zandeweg- OudenbosschewegKuivenzand en terug. Op de hoek Pagnevaartweg – Spoorlaan komt aan
beide kanten van de weg een tijdelijke halte.
Een en ander is afhankelijk van de weersomstandigheden. De meest actuele
informatie vindt u op www.arriva.nl > reisinformatie > omleidingen &
stremmingen > Noord-Brabant > lijn 311.

Contactpersonen

VVoor 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.

