
 
 

     Informatiebrief werkzaamheden 
 

     Reconstructie Parkweg Stadsas Noord 
 

 
Oosterhout, augustus 2019  
 
  
Geachte mevrouw, meneer,  
         
Hierbij willen we u graag informeren over de  werkzaamheden aan de Parkweg. 
 
Wat gaan we doen?   
De werkzaamheden betreffen het herinrichten van de Parkweg, vanaf de kruising Burg. Van 
Haarenlaan - Willem Passtoorsstraat tot aan het parkeerterrein aan de noordzijde van de snelweg. 
Daarbij wordt de verharding vervangen en worden de viaductpijlers bekleed. 
 
Werkzaamheden en planning   
We starten maandag 2 september 2019 met de voorbereidingswerkzaamheden om de doorstroming 
van het verkeer tijdens de werkzaamheden te garanderen. 

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. 

Vanaf maandag 16 september 2019 zal al het verkeer tijdelijk via één zijde van de middenpijlers onder 
het viaduct worden geleid en zullen wij aan de andere zijde de werkzaamheden uitvoeren. Duidelijke 
bebording zal de te volgen route aangeven. 

In de loop van het project zal dit nog een enkele keer wisselen, dus dat het verkeer via de andere 
zijde van de weg wordt geleid dan waar wij aan het werk zijn. Hierbij zal de tijdelijke route telkens 
gedurende een aantal weken hetzelfde zijn.   
 
Eind december 2019 verwachten we de werkzaamheden te hebben afgerond, behalve een stuk 
rijbaan ter hoogte van de nieuwbouw. Na gereed komen bouw woningen zal het laatste stuk rijbaan 
aangelegd worden, vermoedelijke start januari 2020. 
 
Bereikbaarheid 
Tijdens de werkzaamheden wordt de bereikbaarheid van het Beatrixpark en de daar gevestigde 
verenigingen voor al haar gebruikers gegarandeerd.  
 
Contact 
Wij vinden het belangrijk dat u en de leden van uw vereniging goed geïnformeerd worden over de 
werkzaamheden. 
We hebben bovenstaande informatie in beknopte vorm in bijgevoegde brief gezet, met het verzoek dat 
u deze op A3 formaat ophangt in uw verenigingsgebouw / sportkantine.  
Indien u niet in de gelegenheid bent om dit op dit formaat af te drukken, kunt u het ons laten weten 
zodat wij deze bij u kunnen afgeven.  

Voor het gehele project is onze omgevingsmanager dhr. John Knaap uw vaste contactpersoon. Hij is 
telefonisch bereikbaar via 06-10 51 34 32 en via e-mail: john@gebrdeleeuw.nl. 
 
Vertrouwende u hiermede naar behoren te hebben geïnformeerd, 
 
Met vriendelijke groet,    
 
 
Gebr. de Leeuw BV 
Oosterhout. 
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