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Herinnering ondernemersbijeenkomst  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werk in uitvoering 

 

De gemeente Oss laat binnenkort bestratingswerkzaamheden uitvoeren in het centrum van 

Oss. Hierdoor zal het centrumgebied niet altijd goed bereikbaar zijn voor autoverkeer. Het 

betreft twee projecten. 

 

Kruising Kruisstraat - Boterstraat 

Op zondag 13 en maandag 14 maart zal de kruising Kruisstraat / Boterstraat opnieuw 

worden bestraat. Dat is de wegkruising bij makelaar Van der Krabben.  Hiervoor moet de 

gehele kruising voor het verkeer worden afgesloten. Auto’s die van en naar de 

parkeerterreinen achter de Hema en Jurgensplein willen rijden, worden omgeleid via het 



parkeerterrein Maasvallei. Het vrachtverkeer kan gebruik maken van de route Heuvel / 

Kruisstraat/ Heschepad / Boterstraat. Hiervoor zal tijdelijk het éénrichting verkeer in de 

Heschepad worden opgeheven en zullen de afsluitpaaltjes bij Boterstraat Heschepad tijdelijk 

worden opengesteld. 

Kruising Burgwal - Eikenboomgaard - Hooghuisstraat 

Van maandag  21 maart tot en met woensdag 23 maart wordt aan de kruising Burgwal / 

Hooghuisstraat / Eikenboomgaard gewerkt. Ook deze kruising zal dan geheel worden 

afgesloten voor het autoverkeer. Het bezorgend verkeer voor het voetgangersgebied moet 

deze dagen de ingang Molenstraat te nemen.  

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Oss op telefoonnummer 140412 

 

 



 

Bericht van Enexis over werkzaamheden Burgwal 

Enexis brengt stroom en gas bij u in huis. Dat doen we via een ondergronds netwerk van 

kabels en leidingen. Om storingen te voorkomen, onderhouden wij ons netwerk goed. 

Daarom werken we binnenkort in uw straat aan het gas- en/of elektriciteitsnet.   

Meestal merkt u niets van ons onderhoud. Maar deze keer wel. Vanaf week 7 gaan we in uw 

straat aan de slag. Dit kan betekenen dat we tijdelijk straatstenen of beplanting weghalen en 

gaan graven. Dit is nodig om de werkzaamheden aan onze kabels of leidingen te kunnen 

verrichten. Aannemer Hurkmans en Zn BV Hurkmans en Zn BV voert dit onderhoud uit voor 

Enexis.   

Het kan zijn dat uw pand soms wat moeilijk bereikbaar is. We maken de sleuven ’s avonds en 

in het weekend zoveel mogelijk dicht, vanwege de veiligheid. Zo beperken wij ook de 

overlast voor u. Helaas is dit niet altijd mogelijk. We doen er alles aan om de duur van de 

werkzaamheden zo kort mogelijk te houden. Graag uw begrip.  

Hebt u vragen over de werkzaamheden? Neem dan gerust contact op met Frans Hoefnagels  

via telefoonnummer +31(0)6 50630438. 

 

Deze nieuwsbrief is een uitgave van Centrummanagement Oss - Hooghuisstraat 13 5341 CD Oss 

 

Reageren? 

info@centrummanagementoss.nl 

 

 

   

mailto:info@centrummanagementoss.nl

