
Aan de bewoners en 
ondernemers van de Walstraat,
de Carmelietenstraat, 
de Burgwal en de Oostwal

Oss, 7 maart 2022

Beste meneer/mevrouw, 

Het zal u niet ontgaan zijn: de voorbereidingen op de 

bouw van het Walkwartier zijn in volle gang. Via deze 

brief informeren we u over wat de werkzaamheden 

betekenen voor het verkeer, het laden en lossen, parkeren 

en uitstallingen op de stoep. We moeten namelijk 

maatregelen treffen die nodig zijn voor de veiligheid, 

leefbaarheid en bereikbaarheid van de omgeving.

Omdat dit flinke veranderingen zijn, volgt ruim een 

maand voor aanvang van de werkzaamheden ook een 

bewonersavond. U kunt dan al uw vragen stellen. 

Tegen die tijd ontvangt u een uitnodiging hiervoor. 

Dit gaat er veranderen:

1. De Carmelietenstraat en de Walstraat worden 

éénrichtingsverkeer voor motorvoertuigen; van de 

Molenstraat richting de Oostwal. Na de oplevering van het 

Walkwartier blijft dit zo. Dit geeft weggebruikers een beter 

overzicht en maakt verkeersituatie veiliger. Deze maatregel 

gaat in het tweede kwartaal van 2022 in. 

2. In de Walstraat kan straks niet meer geparkeerd worden.

Na de bouwwerkzaamheden komen deze voorzieningen wel 

weer terug. Een goed alternatief is parkeergarage Bergoss.

3. In het smalle deel van de Walstraat wordt laden en lossen 

op de rijbaan verboden. U kunt uitwijken naar de laad- en 

losstrook bij Walstraat 3-64. Die wordt twee keer zo groot 

gemaakt. 

4. Ook in de Carmelietenstraat is laden en lossen niet meer 

toegestaan. Dit kan op de daarvoor bestemde zone, die u 

deelt met in- en uitstappend bouwverkeer.

5.Fietsen door de Carmelietenstraat is tijdelijk niet 

toegestaan. In beide richtingen geldt een inrijverbod voor 

fietsers en bromfietsers tijdens de realisatie van het 

Walkwartier. 
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6. Het uitstallen van koopwaar, reclameborden en banners 

kan in de Walstraat en Carmelietenstraat niet meer, omdat 

de stoep begaanbaar moet blijven (tot 120 cm vanuit de 

gevel). Zo blijft er ruimte voor rolstoel- en rollatorgebruikers, 

mensen met een winkelwagen of andere spullen, en 

voetgangers met de fiets in de hand. Als zij moeten uitwijken 

op straat ontstaat er immers een gevaarlijke situatie.

7. Het plaatsen van fietsen en andere voertuigen tegen de 

gevels van zowel de Walstraat als de Carmelietenstraat 

wordt verboden. Zo is de doorgang goed begaanbaar en 

blijven de winkels en woningen op een veilige manier - over 

de stoep - bereikbaar. In de Walstraat is het belangrijk 

om rijwielen tot de stoeprand te plaatsen, zodat de 

blindengeleidestrook beschikbaar blijft. Bij voorkeur worden 

fietsen elders geparkeerd, bijvoorbeeld op de 50 meter 

verder gelegen Burgwal.

Elke maand is er een 
omgevingsoverleg. De notulen 
hiervan leest u terug op 

www.walkwartier.nl/bouwlogistiek/

omgevingsverslagen

Oss, 7 maart 2022

Heeft u vragen? 

Coördinator omgevingsveiligheid Bas Timmers – 

te herkennen aan zijn gele jas – maakt elke week een rondje 

op en om de bouwplaats, waarbij u hem vragen kunt 

stellen. Bent u benieuwd wanneer de eerstvolgende keer is? 

Stuur dan een e-mail naar info@walkwartier.nl. Uiteraard 

kunt u uw vragen of suggesties ook naar dit adres mailen. 

Merkt u iets op wat niet volgens de regels is? Twijfel dan niet 

om een foto te maken en deze met ons te delen. We werken 

samen met handhaving om de omgeving veilig, leefbaar en 

bereikbaar te houden. 

We begrijpen dat de veranderingen lastig kunnen zijn. 

Toch vragen we u om uw medewerking. Uiteindelijk krijgt u 

er een veel fraaiere omgeving voor terug. 

Graag tot ziens bij de bewonersavond. 

Met vriendelijk groet,

Patrice Kuypers 

projectleider gemeente Oss

Bas Timmers 

coördinator omgevingsveiligheid Walkwartier
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