
Beantwoording van de vragen  
 

Functies in ‘het Blok’ 
 

Vraag A1 

Stichting Kinderopvang Oosterhout (SKO) zou graag willen onderzoeken welke mogelijkheden er zijn 

voor kinderopvang. 

Is de plint een optie voor een locatie voor kinderopvang (SKO) ? Interessant voor werkende ouders. 

Stichting Kinderopvang Oosterhout wil graag meedenken als maatschappelijke kinderopvang. Er zal 

behoefte zijn voor werkende ouders naar kinderopvang. 

 

Antwoord A1 

We zouden graag over dit idee verder willen praten, zodat we kunnen kijken wat de mogelijkheden 

zijn. Bijvoorbeeld in de plint van het gebouw “het blok”. Een deel van de omgeving wordt autovrij. 

 

 

Vraag A2 

Wat gaat er gebeuren in het midden van het blok ? 

Dat grote gebouw heeft dat een binnenplein? 

 

Antwoord A2  

Er zijn twee opties voor het blok. Optie 1 is dat de hele plint van “het blok” gevuld wordt met 

verschillende functies en daar boven komen woningen. In het midden zal dan een grote daktuin 

komen voor de bewoners van “het blok”. Bij optie 2 lukt het niet om op de begaande grond genoeg 

functies te vinden. Dan zal de daktuin een gemeenschappelijke binnenplaats worden op de begaande 

grond. De  voorkeur gaat uit naar  optie 1. 

 

 

Vraag A3 

Is de kerk al aangekocht en wat gebeurt er als dat niet lukt? 

 

Antwoord A3 

De kerk is aangekocht door een ontwikkelaar. We gaan er vanuit dat gemeente en eigenaar samen 

ontwikkelen.    



Vraag A4 

Wat gebeurt er met de kringloop? 

 

Antwoord A4 

De ondernemer zal een nieuwe plek moeten vinden voor de kringloopwinkel. Dit zou in Arkendonk 

kunnen zijn, maar misschien ook wel ergens anders in Oosterhout 

 

 

Vraag A5  

Worden er winkels toegevoegd in de wonen / commercieel? 

Wij missen bijv. een Blokker 

Wordt het winkelaanbod ook iets uitgebreid? Met het oog op gezelliger even 'een rondje winkelen' in 

Arkendonk. 

 

Antwoord A5 

We hebben contact gehad met de ondernemers over het uitbreiden van het winkelaanbod, en er zijn 

door hen al suggesties gedaan over mogelijke type winkels. Wij denken dat er nog voor zeker 3 

dag/verswinkels ruimte is in de plint van “het blok”. De winkels zouden dan in ‘het blok’ kunnen 

komen nabij de bestaande looproute. Dus we zoeken naar ondernemers die daar een winkel willen 

beginnen. Als er winkeliers zijn die een kans zien om een winkel te beginnen in een van de nieuwe 

gebouwen kunnen ze met ons in gesprek gaan. Vervolgens zullen we samen met de nieuwe en 

huidige winkeliers bekijken hoe de nieuwe initiatieven het bestaande winkelaanbod kunnen 

versterken. Het belangrijkste is dat als u een idee heeft of kansen ziet dat u zich bij ons melt, zodat 

we samen het proces instappen. 

 


