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Wethouder Jan Mollen: “Al eerder lieten we u weten dat er in de periode van 23 september tot en
met 15 december 2019 in het centrum van Oudenbosch gewerkt wordt. In deze nieuwsbrief vindt u
een overzicht waar we wanneer aan het werk zijn.”

Planning
Afgesloten voor alle verkeer zijn:
23 september tot en met 3 oktober
Kruising Stationsstraat – Ste Bernaertsstraat – Franciscuslaan

7 tot en met 25 oktober
Kruising Past. Hellemonsstraat – Markt

7 oktober tot en met 8 december
Fietspad Spoorlaan tussen oversteek station en Bosschendijk

21 oktober tot en met 8 december
Spoorwegovergang Bosschendijk + de Baarlebossche

24 oktober tot en met 1 november
Kruising Ste Bernaertsstraat – Lollestraat – St. Annastraat

4 tot en met 15 november
Kruising Markt – Fenkelstraat – Brouwerijstraat

9 tot en met 20 december
Kruising Zandeweg – Molenstraat – West Vaardeke – Markt
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Wanneer heeft verkeer van rechts voorrang?
De grootste verandering in alle werkzaamheden is dat de voorrang op de Ste Bernaertsstraat en Markt
anders wordt. Verkeer van rechts krijgt hier voorrang zoals bedoeld is in een 30 km/u zone.
Let op!: Zodra een kruising klaar is en weer gebruikt kan worden, gaat de nieuwe verkeerssituatie in. Dit
betekent dat weggebruikers (dus ook fietsers) van rechts hier meteen voorrang hebben!

Bereikbaarheid Baarlebossche
Tijdens de werkzaamheden van 23 september tot en met 8 december is
de Baarlebossche bereikbaar via het Groene Woud.

Wat zijn de werkzaamheden aan de spoorwegovergang?
In onze volgende nieuwsbrief (halverwege oktober) leggen wij samen met Prorail aan u uit wat er gaat
veranderen aan en rondom de spoorwegovergang aan de Bosschendijk.
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Aangepaste busroute tijdens werkzaamheden
Tijdens de werkzaamheden van 23 september tot en met 20 december plaatst Arriva tijdelijke bushaltes
op de hoek Pagnevaartweg-Spoorlaan bij de Witte Villa/Pagnevaartweg 2.
De route is dan (net als tijdens carnaval): Bosschendijk - Eikenlaan – Pagnevaartweg - SpoorlaanMolenstraat – Zandeweg – Oudenbosscheweg - Kuivezand en terug. Meer informatie hierover vindt u op
www.arriva.nl > reisinformatie > omleidingen & stremmingen > Noord-Brabant > lijn 311.

Contactpersonen
Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met het Managementsecretariaat, tel. 0165 - 390722 of via
groepmanagementsecretariaat@halderberge.nl.

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

