Januari 2018
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.

Aannemer wordt geworven voor aansluiting N629 op A27
Fase 1 betreft de reconstructie van de aansluiting van de N629 op de A27 en
een gedeeltelijke reconstructie van het kruispunt van de N629 met de
Provincialeweg Oosteind. Hiervoor is in 2016 een bestemmingsplan
vastgesteld. We verwachten rond de zomervakantie een keuze te kunnen
maken voor een aannemer. Volgens planning kan dan eind 2018 ook echt de
schop de grond in. De werkzaamheden duren naar verwachting anderhalf jaar.
Vaststellingsprocedure Inpassingsplan fase 2 gestart
Fase 2 voorziet in de aanleg van een volledig nieuwe weg op het gedeelte
tussen de Provincialeweg Oosteind en de Steenstraat in Dongen. Medio 2016
is het voorkeursalternatief bepaald (“Bundeling Noord”). Deze is nu uitgewerkt
in een ontwerp Provinciaal InpassingsPlan (PIP). Eind 2017 hebben de
gemeenteraden van Oosterhout en Dongen al hun mening kunnen geven over
een concept van plan. Beide gemeenteraden hebben ingestemd met het
concept en uitgesproken dat het ontwerp PIP ter inzage kan worden gelegd.
Daarmee stond het sein op groen om de vaststellingsprocedure van het PIP te
starten. Gedeputeerde Staten (GS) van de provincie hebben dan ook op 16
januari 2018 het ontwerp PIP vastgesteld en besloten deze nu ter inzage te
leggen.
Correctie MER
Gebleken is dat er in het concept MER een rekenfout zat in het akoestisch
onderzoek. Bij één alternatief (“Parallel Noord”) waren te hoge
verkeersintensiteiten gehanteerd op enkele wegvakken. In de MER die nu is
opgenomen in het O-PIP is deze rekenfout gecorrigeerd. Voor de afweging die
heeft plaatsgevonden tussen de alternatieven heeft e.e.a. geen
consequenties.
Een zienswijze indienen op onze plannen?
Het ontwerp PIP N629 Oosterhout-Dongen wordt vanaf vrijdag 26 januari 2018
tot en met donderdag 8 maart 2018 ter inzage gelegd. Geïnteresseerden
kunnen de plannen vanaf 26 januari 2018 digitaal inzien via
www.ruimtelijkeplannen.nl. U kunt direct en eenvoudig naar het juiste plan via
www.brabant.nl/ontwerpN629. Let op: deze link werkt pas vanaf 26 januari
2018! Er ligt ook een papieren versie in het provinciehuis in Den Bosch, de
gemeentehuizen van Oosterhout en Dongen en in het Oostquartier in
Oosteind.
De provincie ontvangt uw reactie bij voorkeur digitaal. U kunt eenvoudig en
direct reageren via www.brabant.nl/ontwerpN629 U kunt uw reactie ook
schriftelijk sturen onder vermelding van ‘N629 Oosterhout- Dongen’ aan
Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, T.a.v. Mevr. A. Verhagen
(verd.21), Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch. Het is niet nodig uw
reactie op meerdere wijzen in te dienen, enkel schriftelijk of digitaal is
voldoende.

Uitnodiging voor informatiebijeenkomst op
dinsdag 20 februari 2018
Graag lichten wij het ontwerp PIP toe, zowel voor wat betreft de inhoud van de
plannen als de verdere procedure. Daarom vindt op dinsdag 20 februari 2018
van 19.00 tot 22.00 uur een informatiebijeenkomst plaats in het Oostquartier
aan de Provincialeweg 96 in Oosteind. U bent van harte welkom om op elk
gewenst moment binnen te lopen. Er zijn experts van provincie en gemeenten
aanwezig die u graag een persoonlijke toelichting geven.
Het ontwerp van de weg: binnenkort in 3D!
Het PIP stelt geen ontwerp van de weg vast. Een PIP legt alleen het
ruimtegebruik voor de weg en de benodigde voorzieningen (berm, sloot etc.)
vast. Juist om dit ruimtebeslag te kunnen bepalen, hebben we een voorlopig
ontwerp van de weg moeten maken. Deze vindt u in het PIP onder bijlage 2
van de toelichting. Het is uiteindelijk de aannemer die een definitief ontwerp
gaat maken. Vanzelfsprekend wel binnen de grenzen die nu in het PIP worden
vastgesteld.
Tijdens de informatieavond op 20 februari 2018 lanceren we een
driedimensionale (3D) versie van het voorlopige ontwerp. U kunt vanaf die
datum dan thuis achter de computer nog eens rustig en uitgebreid kijken naar
dit voorlopig ontwerp. U kunt daarbij ook gericht inzoomen op specifieke
locaties.

Meer dan een weg!
Het PIP besteedt ook aandacht aan een ruimer gebied rondom de weg. In
bijlage 5 van de toelichting is het “N629 Kwaliteitsverbeteringsplan“
opgenomen, met onder andere plannen voor investeringen in:
 (Her-) ontwikkeling mozaïeklandschap: door middel van bospercelen,
laanbeplanting en houtwallen dwars op de weg;
 Versterken ecologie en recreatie in ’t Blik en omgeving: door ontsnippering
(extra houtwallen, bospercelen en bomenrijen), investeringen in recreatie
en natuur door o.a. loop-en fietsverbindingen te realiseren en het faciliteren
van ideeën en initiatieven uit het gebied zélf.
Provincie en de gemeenten Oosterhout en Dongen stellen ieder €300.000 ter
beschikking voor de uitvoering van deze plannen.
De plannen voor het verbeteren van de landschappelijke kwaliteit worden
uitgewerkt, samen met belanghebbenden en –stellenden uit het gebied tussen
Dongen en Oosterhout.
Hiervoor wordt de komende periode een gebiedsproces opgestart met als doel
de kwaliteiten van het gebied te versterken en kansen voor het gebied te
benutten. Vorig jaar is voor het gebied ten westen van Dongen al een
Dromenlab gehouden (de resultaten worden binnenkort gedeeld).
De methode zal voor het gehele gebied worden ingezet om doormiddel van
co-creatie het gebied een kwaliteitsimpuls te geven.
Tijdens de informatieavond op 20 februari kunt u zich hierover nader laten
informeren en kunt u alvast uw ideeën over het gebied met ons delen.
Voor meer informatie
Vanzelfsprekend blijven we u informeren over dit project via deze
nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten en de websites van de gemeente en
provincie (www.brabant.nl/N629). Mocht u vragen hebben, dan kunt u altijd
contact opnemen met omgevingsmanager Jeroen van Bremen: mail
n629@brabant.nl of tel 06 - 27745193.
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