Maart 2015
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. Sinds 2014
onderzoeken zij de
mogelijkheden om de
bestaande
verkeersproblemen op de
N629 op te lossen en de
verkeersveiligheid en
leefbaarheid te verbeteren.
De planstudie die nu wordt
uitgevoerd is door de
provincie uitbesteed aan
een consortium van
adviesbureaus.
In deze nieuwsbrief wordt
een aantal ontwikkelingen
na het tekenen van de
samenwerkingsovereenkomst in januari 2014
toegelicht.

Inleiding: één project, twee delen
De aanpak van de N629 valt uiteen in twee delen, zodat de eerste knelpunten
zo snel mogelijk aangepakt kunnen worden. 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 extra onderzoek naar het
functioneren van de rest van de verbinding. Dit is deel 2 van het project en
wordt de planstudie N629-Westerlaan genoemd. De mogelijke oplossingen
verschillen sterk qua gevolgen voor de omgeving. Deze problematiek is ook
complexer dan die van de aansluiting op de A27.
Voor deze twee afzonderlijke delen van het project moeten de provincie en
gemeenten verschillende procedures doorlopen. Voor het eerste deel, de
aansluiting op de A27, is dat een bestemmingsplanprocedure, waarbij de
gemeente Oosterhout bevoegd is om deze procedure te organiseren. Zij zijn
het zogenaamde ‘bevoegd gezag’.

Figuur 1: Visualisatie oostelijke aansluiting N629 op rijksweg A27
Ontwerpen ter inzage vanaf 23 maart
De betrokken partijen hebben besloten de oostelijke aansluiting van de N629
op de A27 bij Oosterhout ongelijkvloers te maken. Bij de westelijke aansluiting
(zijde Oosterhout) wordt de capaciteit ook uitgebreid maar blijven de
verkeerslichten staan. Het ontwerp voor de aansluiting ligt vanaf 23 maart voor
iedereen ter inzage. Daarnaast onderzoeken de partijen oplossingen voor een
betere doorstroming op de N629 tussen Oosterhout en Dongen. De
onderzoeksopzet, inclusief te onderzoeken alternatieven, ligt ook vanaf 23
maart voor iedereen ter inzage gedurende zes weken.

Met een ongelijkvloerse aansluiting kan het doorgaande verkeer tussen
Oosterhout en Dongen de A27 bovenlangs passeren en zonder oponthoud
doorrijden. Verkeer dat van de A27 komt of er op wil gaan, rijdt via een
rotonde. De N629 tussen de Pasteurlaan in Oosterhout en de Provincialeweg
bij Oosteind wordt in beide richtingen verbreed van 1 naar 2 rijstroken. De
bestaande functionele verbindingen voor fietsers en landbouwverkeer blijven
ongewijzigd.
Deel 1: Informatiebijeenkomst over keuze aansluiting bij A27 op 31 maart
De gekozen aansluiting is van 23 maart tot 20 april in te zien via
www.oosterhout.nl of in het gemeentehuis van Oosterhout en in het
Oostquartier te Oosteind. Belanghebbenden kunnen tot 20 april as. hun reactie
op het ontwerp indienen bij de gemeente Oosterhout. Op 31 maart houden de
provincie en de gemeenten over deze aansluiting bij de A27 een
informatiebijeenkomst in het Oostquartier in Oosteind. De
informatiebijeenkomst wordt gehouden in de vorm van een inloopavond.
Belangstellenden hebben tussen 19.00 uur en 21.00 uur de gelegenheid om
de plannen in te zien en vragen te stellen.
Onderzoeksopzet deel 2: N629 tot aan Westerlaan
Tegelijkertijd met de keuze voor de nieuwe aansluiting op de A27,
onderzoeken de provincie en gemeenten de problematiek van de N629 en
Westerlaan tussen de aansluiting A27 te Oosterhout en de Steenstraat te
Dongen. Voor het oplossen van de problematiek op dit deel van de weg
bestaan vier mogelijke alternatieven.
Alternatieven voor N629
Bij de Heistraat tussen de provinciale weg Oosteind en globaal de
Heikantsestraat/Berkenstraat is het bestaande tracé aan weerszijden van de
weg ingesloten tussen bebouwing. Verbreding naar 2 x 2 rijstroken en
parallelvoorzieningen is hier niet mogelijk zonder ingrijpende afbraak van de
bebouwing. Dit is zodanig ingrijpend dat dit niet als een realistische optie wordt
gezien om verder te onderzoeken. Daarom wordt voor dit ingesloten deel
ingezet op een omlegging van het tracé aan de zuidzijde van de huidige weg
en bebouwing. Twee alternatieven liggen aan de noord- of zuidkant van het
Wilhelminakanaal. Ook is er een alternatief dat ten westen van de Westerlaan
loopt.
De vier alternatieven en de (milieu)effecten die verder onderzocht moeten
worden zijn opgenomen in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).
Belanghebbenden kunnen deze van 23 maart tot 4 mei digitaal inzien via
ruimtelijke plannen via http://bit.ly/nrdn629 (vanaf 23 maart) en er ligt een
papieren versie bij de gemeentehuizen van Oosterhout en Dongen en in het
Oostquartier te Oosteind.

Figuur 2: Indicatieve ligging van de alternatieven
Deel 2: Informatiebijeenkomst Notitie Reikwijkdte en Detailniveau op 7
april
Op 7 april houden de provincie en de gemeenten over de Notitie Reikwijdte en
Detailniveau een informatiebijeenkomst in het Oostquartier in Oosteind. De
informatiebijeenkomst wordt georganiseerd in de vorm van een inloopavond.
Belangstellenden hebben tussen 19.00 uur en 21.00 uur de gelegenheid om
de plannen in te zien, vragen te stellen en wordt toegelicht hoe zienswijzen
ingediend kunnen worden. Belanghebbenden kunnen tot en met 3 mei as. een
reactie indienen bij de provincie Noord-Brabant.
Hoe dient u een reactie in op de NRD
De provincie ontvangt uw reactie bij voorkeur digitaal. U kunt uw reactie op de
Notitie Reikwijdte en Detailniveau van 23 maart t/m 3 mei 2015 indienen via:
http://bit.ly/nrdn629. Deze pagina is vanaf 23 maart actief. U kunt uw reactie
ook schriftelijk sturen door deze te richten aan Provincie Noord-Brabant,
Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch onder
vermelding van: Notitie Reikwijdte en Detailniveau N629 Dongen - Oosterhout.
Wij verzoeken u om in uw reactie duidelijk aan te geven over welk hoofdstuk,
welke paragraaf, legendaeenheid of bijlage uw opmerking gaat. Het is niet
nodig uw reactie op meerdere wijzen in te dienen, enkel schriftelijk of digitaal is
voldoende.

Planning onder voorbehoud
Tijd
Werkzaamheden
- start van de procedures bij de aansluiting A27
voorjaar - bestemmingsplanprocedure voor de aansluiting A27
2015
- start inspraak van de Notitie Reikwijdte en detailniveau voor de
N629
- gemeente Dongen, gemeente Oosterhout en de provincie
najaar
kiezen samen het voorkeurstracé voor het resterende deel van
2015
de provinciale N629 en gemeentelijke Westerlaan
Start verbouwing van de aansluiting op de A27 om deze robuust
2016
te maken tot tenminste 2030
na het doorlopen van de ruimtelijke procedures,
beschikbaarstelling van het budget en het verwerven van
2017
gronden kunnen de werkzaamheden aan de rest van de N629
starten.
Samenvattend
Als belanghebbende kunt u invloed uitoefenen op de plannen. Vanaf 23 maart
kunt u dus de volgende stukken inzien en uw zienswijze geven:
-

Voorkeursalternatief (VKA) van de aansluiting op de A27.
Inspraakperiode loopt van 23 maart tot en met 19 april;
Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) voor de planstudie N629Westerlaan. In de NRD staat beschreven welke alternatieven
onderzocht gaan worden en de randvoorwaarden die daarvoor gelden.
Dit is input voor de Milieueffectrapportage (MER). De inspraakperiode
loopt van 23 maart tot en met 3 mei.

Meer informatie
Via de website www.brabant.nl/N629 kunt u op de hoogte blijven van de
laatste stand van zaken. Als er nieuwe informatie is, wordt deze op
bovenstaande website geplaatst. Hier kunt u zich ook aan- en afmelden voor
de nieuwsbrief.
Algemene vragen over het project maar ook detailvragen over de aansluiting
van de provinciale N629 op de A27 kunt u stellen aan de heer William de
Kleijn. Hij is omgevingsmanager bij de Provincie Noord-Brabant. Zijn
emailadres is: WdKleijn@Brabant.nl Telefonisch is hij bereikbaar op 06-5568
6559.
Voor vragen over de problematiek rondom de gemeentelijke Westerlaan, kunt
u contact opnemen met de heer Oscar van Rijn van Gemeente Dongen. Hij is
bereikbaar op telefoonnummer 14 0162 en per mail op
oscar.van.rijn@dongen.nl

