Stad en Streek
Jonge haartrends:
de noncho look

Werk Annie M.G.
staat nog als een huis
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LAGERE PROGNOSES

Dorst:
geen
rondweg
Er komt waarschijnlijk geen
rondweg rond Dorst.
䢇 Stadsbestuur zet niet langer
in op omleiding door lagere
verkeersprognoses.
䢇 Afblazen van woningbouwplannen speelt rol, evenals
knip bij Hulten.
䢇

door Ralph van Wolffelaar
ralph.vanwolffelaar@bndestem.nl
OOSTERHOUT – Dorst hoeft niet lan-

ger te rekenen op een verkeersoplossing in de vorm van een rondweg of tangent aan de zuidkant
van het dorp. Dat heeft het Oosterhoutse college aan de gemeenteraad laten weten naar aanleiding
van de milieu-effectrapportage
van de Rijksweg N282 (Breda-Tilburg). Daarin wordt aangegeven
dat door het afblazen van de woningbouwprojecten Dorst-Oost en
Lijndonk-Tervoort en ook de onduidelijkheid rond de Bavelse Berg
voor flink wat minder verkeer zullen zorgen dan eerder gedacht. ‘De
keus voor een omlegging van de
N282 ligt nu niet meer zo voor de
hand’, aldus het college aan de
raad. ‘Een omlegging van de N282
in de vorm van een boog- of tangentvariant staat zowel qua effecten als qua kosten niet in verhouding tot de problematiek.’
Wethouder Marcel Willemsen
(Ruimtelijke Ordening, Verkeer):
„Dit is een reële insteek in een
langlopend dossier. Het wegvallen
van de woningbouwplannen is de
voornaamste reden om hiermee
op dit moment niet verder te
gaan. We gaan nu voor de nulplusvariant, die voorziet in betere fietspaden en veiligere oversteekplaatsen. Daarmee is zo’n 4 miljoen euro gemoeid. Bij een rondweg of
tangent praat je over veel grotere
bedragen.”
vervolg op pagina 33: Verkeersdruk
vraagt om een oplossing
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Schalk

Hemelvaart en
zondag 20 mei

Paris by bike!
Pagina 26/27: Dwars door Parijs op een Hollandse omafiets
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Te dik: wie draait daarvoor op?
Een zwaarlijvige vrouw uit Dongen
moest vorig weekend uit haar flatwoning worden getakeld. De vrouw verkeerde in medische nood. Het raam
moest uit de voorgevel om de vrouw
naar het ziekenhuis te krijgen. Er kwa-

men speciale ambulances, vrachtwagens, brandweer en politie aan te pas.
Te dik. Is dat je eigen verantwoordelijkheid en is het onredelijk de maatschappij voor de kosten op te laten
draaien? Of moeten we zo niet den-

ken? Wat vindt u?
Stuur ons een
e-mail met uw
naam, woonplaats en telefoonnummer: redactie.oosterhout@bndestem.nl
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Vijverweken

ZONDAG A.S.

OPEN
10.00 - 17.00 UUR

geopend van 10- 17 uur
Mastlanddreef 9 - PRINSENBEEK
Tel. 076-5439332

Dokkeren over de Parijse keitjes met een klassieke,
oer-Hollandse omafiets. Yvonne America, afkomstig
uit Den Hout, is in april begonnen met een eigen
onderneming in de Franse hoofdstad: op
rood-wit-blauwe fietsen gidst ze toeristen door
hartje Parijs.

Heistraat 47 • Grens Dongen - Oosterhout

www.avri-tuincentrum.nl

Woensdag 16 t/m zaterdag 26 mei
Kom alles te weten over vijvers
en profiteer van diverse aanbiedingen
Hemelvaartsdag
open van 10.00 tot
17.00 uur

Intratuin Breda
Terheijdenseweg 296
Donderdag koopavond
www.intratuin.nl

geeft kleur aan groen

Doorbraak in
onderzoek naar
zinkdiefstal
OOSTERHOUT/OSS – Een doorbraak

is op handen in een uitgebreid politieonderzoek naar een grootschalige zinkdiefstal in Oosterhout.
De politie trof bij een bedrijf in
Oss 82 ton zink aan. Het materiaal
werd zaterdag 14 april gestolen bij
een bedrijf aan de Souvereinstraat
in Oosterhout. Die dag werden tussen 14.30 en 20.30 uur door inbrekers 114 ton zink, een oplegger en
drie heftrucks gestolen. In de directe omgeving werd toen een uit
Den Haag gestolen trekker aangetroffen. Een groot onderzoek, ondersteund door de bedrijfsrecherche van de gedupeerde onderneming, leidde naar een zaak in Oss.
Een 27-jarige Ossenaar is aangehouden op verdenking van heling.
De politie is nog bezig met een uitgebreid onderzoek en hoopt dat getuigen zich melden via 0900-8844
of anoniem via 0800-7000. naken

