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Dagelijks ervaart het 

verkeer problemen met de 

doorstroming op de N629 

tussen Oosterhout en 

Dongen. Ook de 

leefbaarheid en veiligheid 

op en rond de N629 en 

Westerlaan vragen 

aandacht. De provincie 

Noord-Brabant en de 

gemeenten Dongen en 

Oosterhout pakken samen 

de problemen in twee 

gedeeltes aan om de 

verkeersproblemen op te 

lossen en de 

verkeersveiligheid en 

leefbaarheid te verbeteren.  

 

 

Eén project, twee 

delen 

 

In deel 1 wordt de 

aansluiting van de N629 op 

de Rijksweg A27 verbeterd. 

De aansluiting wordt 

aangepast, zodat er minder 

file zal staan en er meer 

verkeer afgewikkeld kan 

worden. Tegelijkertijd doen 

provincie en gemeenten 

onderzoek naar het 

functioneren van de rest 

van de verbinding. Dit is 

deel 2 van het project, 

N629-Westerlaan 

genoemd. Deze 

problematiek is complexer 

dan die van de aansluiting 

op de A27. 

 

  

Voorkeursalternatief N629-Westerlaan ter 
instemming naar de gemeenteraden 
 

In maart maakten de provincie Noord-Brabant en de colleges van B en W 

van de gemeenten Oosterhout en Dongen unaniem hun voorgenomen 

keuze voor het nieuwe tracé van de N629 en de Westerlaan bekend. Dit 

voorkeursalternatief, Bundeling Noord, wordt nu ter instemming aan de 

gemeenteraden voorgelegd. Daarbij worden ook de bevindingen van de 

informatieavond van 21 maart jl. met de gemeenteraden gedeeld.  
 

Procedure in Oosterhout 

 Op dinsdag 24 mei wordt het voorstel om in te stemmen met Bundeling 
Noord in de raad behandeld. 

 U kunt inspreken voor de gemeenteraad op dinsdag 17 mei, vanaf 
19.30 uur.  

 Om te mogen inspreken moet u zich 24 uur van te voren aanmelden bij 
de Griffie. Dit kan via tel. 0162-489221 of e-mail: griffie@oosterhout.nl.  

 

Procedure in Dongen 

 Op donderdag 9 juni neemt de gemeenteraad van Dongen het advies 

van het college van B en W in behandeling, waarbij hetzelfde voorstel 

wordt gedaan om in te stemmen met Bundeling Noord. 

 U kunt inspreken voor de gemeenteraad op donderdag 26 mei. 

 Om te mogen inspreken moet u zich vier uur van tevoren aanmelden 

bij de Griffie. Dit kan telefonisch via 14 0162 of per e-mail: 

griffie@dongen.nl.  

 

Gedeputeerde Staten 

Aangezien op voorhand de keuze is gemaakt voor een Provinciaal Inpassings-

Plan (PIP), is het uiteindelijk het college van Gedeputeerde Staten van de 

provincie dat formeel het voorkeursalternatief bepaalt. Het besluit van de 

gemeenteraden wordt daarom aan Gedeputeerde Staten aangeboden, zodat 

Gedeputeerde Staten daar in haar besluitvorming rekening mee kan houden. 

Besluitvorming door Gedeputeerde Staten is voorzien in juni 2016. 

 

 
Drukbezochte inloopbijeenkomst voorkeurstracé 
 

Zo’n tweehonderd inwoners van de gemeenten Oosterhout en Dongen 

bezochten maandag 21 maart de inloopavond over het  voorgenomen 

tracé Bundeling Noord voor de nieuwe N629-Westerlaan. De 

belangstellenden deelden hun mening over het voorgenomen alternatief 

en gaven hun opmerkingen mee aan gemeenten en provincie.  
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De eerste belangstellenden stappen het Oostquartier in Oosteind al vroeg 

binnen. Ze zijn benieuwd naar de plannen en willen graag weten waar het 

tracé komt te liggen en wat dat voor hen betekent. Er zijn twee tafels ingericht 

waarop het tracé in groot formaat te bekijken is. De aanwezigen worden 

uitgenodigd om stickers te plakken op de delen van het traject waar zij 

opmerkingen over hebben. Daarnaast krijgt iedereen een reactieformulier, 

waarop ze kunnen aangeven of ze het eens zijn met deze voorkeurskeuze en 

wat hun aandachtspunten voor de verdere uitwerking zijn. 

 

 
 

Discussies 

De aanwezigen stellen veel (kritische) vragen aan de experts van de provincie 

en de gemeenten en discussiëren over het tracé. Tijdens de avond vindt in 

een aparte ruimte vijf keer een presentatie plaats over het hoe en waarom van 

de keuze voor Bundeling Noord en over de verdere procedure. Bij elke 

presentatie zijn steeds rond de dertig mensen aanwezig en worden veel 

vragen gesteld. De meeste mensen willen graag weten welke gevolgen de 

plannen voor henzelf hebben. Daarnaast worden vragen gesteld over de 

procedure, fietspaden en -oversteken en de kruispunten. Ook de 

verkeersafwikkeling is een punt van discussie. Mensen zijn bijvoorbeeld bang 

dat het verkeer vanuit Dongen niet de route gaat rijden die nu wordt verwacht 

en ook de belasting en veiligheid van de Hoogstraat tussen de Provincialeweg 

en de Heistraat baren zorgen.  

 

Natuur 

Ook natuur is een belangrijk punt. Een aantal aanwezigen is het er niet mee 

eens dat Bundeling Noord deels door natuurgebied (EHS) leidt en maakt zich 

zorgen over natuurbehoud en het voorbestaan van de aanwezige flora en  

 



 

fauna. Sommige mensen vinden dat met Bundeling Noord de natuur onnodig 

wordt aangetast en ze vinden de nieuwe weg geldverspilling. Natuurlijk levert 

dit tracé ook persoonlijke problemen op: het tracé raakt in enkele gevallen het 

bedrijf of het land van aanwonenden. Ondanks dat zijn veel aanwezigen ook 

wel blij dat er een knoop is doorgehakt, na jarenlange discussie.  

 

 

 
Provincie bezoekt twintig belanghebbenden 
 

De plannen voor de nieuwe N629 hebben gevolgen voor een aantal 

particulieren en bedrijven. Provincie en gemeenten willen daar zeer 

zorgvuldig mee omgaan. Daarom hebben bijna 120 belanghebbenden 

een brief gekregen, met een aanbod voor een persoonlijk gesprek over 

de plannen voor de N629. Jeroen van Bremen, omgevingsmanager van 

de provincie Noord-Brabant, heeft vele reacties gekregen en inmiddels 

ruim twintig belanghebbenden persoonlijk bezocht. 

 

Tijdens de gesprekken ging Jeroen in op de procedure en de individuele 

gevolgen voor de belanghebbenden. Voor een aantal van hen wordt 

vermoedelijk over een tijd een procedure voor grondverwerving gestart. Jeroen 

bespreekt samen met de belanghebbenden wat de mogelijkheden zijn en 

welke stappen er gezet kunnen worden. “De gesprekken verlopen heel 

verschillend”, vertelt Jeroen. “De meeste mensen denken heel constructief 

mee, maar soms zijn de gesprekken ook emotioneel. Daar heb ik alle begrip 

voor, want de nieuwe weg heeft soms een behoorlijke impact op individuele 

bewoners of bedrijven. Samen met de belanghebbenden bekijk ik wat de 

mogelijkheden en oplossingen kunnen zijn.” 

 



 

 

Als u ook een individueel gesprek met Jeroen van Bremen wenst, dan kunt u 

hem bellen of mailen voor een afspraak via tel 06-27745193 of 

N629@brabant.nl.  

 

 

De planning 
 
Datum Activiteit 

Mei/juni 2016 
De gemeenteraden brengen hun 

advies over de gewenste oplossing 

aan Gedeputeerde Staten uit. 

Vanaf juni 2016 
Verdere detaillering van het ontwerp 

en opstellen ruimtelijk plan voor 

complete N629. 

2017 
Het ontwerp-InpassingsPlan (PIP) en 

het MER gaan ter inzage. 

2019 Start uitvoering is afhankelijk van de 

ruimtelijke procedures en het 

verwerven van gronden.  

 

 

Stand van zaken deel 1: aansluiting van N629 op A27 

Meer tijd nodig voor behandeling van zienswijzen 
 

Het was oorspronkelijk de bedoeling dat de gemeenteraad van Oosterhout in 

mei het bestemmingsplan voor de nieuwe aansluiting van de N629 op de A27  

zou vaststellen. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn echter verschillende  

zienswijzen binnengekomen. De gemeente en de provincie hebben meer tijd 

nodig om die te behandelen. Als alle zienswijzen zijn beantwoord, wordt het 

ontwerpbestemmingsplan ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden.  

 
Voor meer informatie  

Via de website www.brabant.nl/N629 kunt u op de hoogte blijven van de 

laatste stand van zaken. Hier kunt u zich ook aan- en afmelden voor deze 

nieuwsbrief. Met vragen over de N629 kunt u terecht bij omgevingsmanager 

Jeroen van Bremen, via tel. 06-27745193 of N629@brabant.nl. 

   

 

 

 

 

http://www.brabant.nl/N629

