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Agenda

1. Stand van zaken 
• Vaststelling projectplan

• N629 Fase 1+2

• Tijdelijke ontsluiting Everdenberg

2. Uitgangspunten en randvoorwaarden

3. Doornemen ontwerp
• Heistraat deel 1 + Hoogstraat deel 3

• Heistraat deel 2 + Hoogstraat deel 2 

• Aansluiting Heistraat - N629

• Heistraat deel 3 

• Kruising Heistraat - Groenstraat

• Hoogstraat deel N629 (provincie)

• Hoogstraat deel 1

4. Planning / doorkijk

5. Afsluiting



1. Stand van zaken

• Vaststelling projectplan

Projectplan vastgesteld 13 januari 2020

• N269

Juni behandeling Raad van State;

2020 contract 

2021 voorbereiding

2022/2023 uitvoering

• Tijdelijke ontsluiting Everdenberg

a. Tijdelijke ontsluiting met VRI voor aan te 

leggen industrieterrein Everdenberg-Oost;

b. Gedeeltelijk opbreken tijdelijke weg bij aanleg 

van de nieuwe N629;

c. Gedeeltelijk opbreken tijdelijke weg bij 

aanpassingen Heistraat.



2. Uitgangspunten en 
randvoorwaarden

Algemeen

• Werkzaamheden Heistraat en Hoogstraat pas na 
gereed komen en openstellen nieuwe N629;

• Uitvoeren groot onderhoud aan overige delen 
Hoogstraat;

• Inrichting moet passen binnen bestaande 
grondeigendommen gemeente;

• Project loopt tot A27, geen aanpassingen aan brug 
over A27;

• Mogelijkheden en samenhang met project, 
Hoogstraat west, wordt nader bekeken;



2. Uitgangspunten en 
randvoorwaarden

Verkeer

• Heistraat (tussen Hoogstraat en verbindingsweg):

Huidig verkeersintensiteit: 25.600 mvt/etm

Te verwachten intensiteit: 1.000 mvt/etm

• Heistraat (tussen verbindingsweg en Dongen): 

Huidig verkeersintensiteit: 22.100 mvt/etm

Te verwachten intensiteit: 12.400 mvt/etm



2. Uitgangspunten en 
randvoorwaarden

Inrichting

• Afstemming met ontwikkelingen AVRI;

• Inrichting conform verkeerskundig principe 

“duurzaam veilig 60km/u”;

• Mits mogelijk aanbrengen groenstructuur;

• Aansluiten op weginrichting gemeente Dongen;

• Meenemen visie bewoners gedeelte Hoogstraat.

Financieel

• Nog geen budget beschikbaar in meerjarige begroting;

• Mogelijk gefaseerd uitvoeren van maatregelen;

• Mogelijkheden voor subsidie uitzoeken.



3. Doornemen ontwerp

Kaart N629 website provincie

https://pnb.projectatlas.app/n629/map/visualisatie/straks?map=51.632479,4.906681,13,0,0&t=0


Heistraat deel 1
Hoogstraat deel 3



Heistraat deel 2
Hoogstraat deel 2



Aansluiting Heistraat-N629



Heistraat deel 3



Kruising Groenstraat



Hoogstraat deel N629



Hoogstraat deel 3



4. Planning / doorkijk

Onder voorbehoud, een en ander afhankelijk van verloop 
voortgang aanleg N629:

• 2020 Uitwerking schetsontwerp; 

• 2020 Opnemen budget in meerjarenbegroting; 

• 2020 / 2021 Inloopavond voorlopig ontwerp;

• 2021 Uitwerken van het voorlopig ontwerp; 

• 2021 Inloopavond definitief ontwerp;

• 2022 Uitwerken definitief ontwerp ;

• 2022 Aanvragen budget voor uitvoering;

• 2022 Uitwerken contractstukken;

• 2023 Aanbesteden project; 

• 2023/2024 Uitvoering;



5. Afsluiting

Bekijk en bespreek rustig het ontwerp.

U kunt dingen bespreken met de mensen van de 
gemeente of zelf aantekeningen/opmerkingen 
plaatsen op de tekeningen.


