Aannemingsbedrijf Gebr. Oomen B.V. is in opdracht van de gemeente Halderberge bezig
met de herinrichting van de doorgaande route in Oudenbosch. In de week van 18 september
starten de werkzaamheden in het centrum. Tegen die tijd zijn de werkzaamheden aan de
Bosschendijk klaar en Kuivezand bijna klaar. Daarnaast starten we begin oktober met de
kruising aan de Nijverheidsweg en begin november met de rotonde Velletriweg.
Wat gaat er gebeuren?
De bestaande verharding en fundering worden verwijderd, rioolaansluitingen worden
aangepast en de nieuwe fundering, verharding en verlichting worden aangebracht. Wij
verwachten hiermee begin december klaar te zijn.
Waar zijn we aan het werk?
Hieronder ziet u welke straten wanneer zijn afgesloten en aan de achterzijde vindt u een
kaart waarop staat aangegeven hoe u tijdens de afsluitingen kunt rijden. Zoals u kunt zien,
starten we met de Pastoor Hellemonsstraat en pakken we daarna de Markt aan in twee
richtingen. Vanaf de Basiliek gezien werken we richting Hoeven naar de Ste Bernaertsstraat
en richting Oud Gastel naar de Zandeweg. De Fenkelstraat, Prof. Van Ginnekenstraat en
omgeving blijven gedurende fase 1, 2 en 3 bereikbaar via de kruising Molenstraat. Vanaf
fase 4 zijn deze straten bereikbaar via de Pastoor Hellemonsstraat en het gedeelte van de
Markt dat dan klaar is.
Wij streven er naar zo min mogelijk overlast te veroorzaken voor weggebruikers en inwoners.
Helaas kan dit niet altijd worden voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Aangepaste busroute
Tijdens de werkzaamheden in het centrum rijdt Arriva (lijn 311) een aangepaste route die
tussendoor ook nog verandert. Meer hierover vindt u in de Halderbergse Bode van volgende
week en binnenkort op www.doorgaanderouteoudenbosch.nl. Ook wordt u hierover
geïnformeerd via de Doorgaande Route Oudenbosch app.
Meer informatie
Actuele informatie over de wegwerkzaamheden en bereikbaarheid vindt u op
www.doorgaanderouteoudenbosch.nl of download de Doorgaande Route Oudenbosch app.
U vindt de app in de App Store en in de Google Play Store.

1. Pastoor Hellemonsstraat en kruising Markt

week 38, 39, 40 en 41 (vanaf 18 september)

2. Markt vanaf ingang Jezuïetenplein tot kruising
Markt - Stationsstraat - Franciscuslaan
3. Markt vanaf nr. 50a tot aan kruising Fenkelstraat

week 41, 42, 43, 44, 45, 46 (vanaf 9 oktober)
week 41, 42, 43 en 44 (vanaf 9 oktober)

4. Markt vanaf kruising Fenkelstraat tot aan kruising
Molenstraat - West Vaardeke - Zandeweg

week 45 en 46 (vanaf 6 november)

5. Kruising Molenstraat - West Vaardeke - Zandeweg week 46, 47, 48 (vanaf 13 november)
6. Kruising Markt - Stationsstraat - Franciscuslaan

week 46, 47, 48 (vanaf 13 november)

