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Stand van zaken deelproject 1

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.

Aanleg aansluiting A27-N629 eind 2017

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
stellen provincie en
gemeenten een Provinciaal
Inpassingsplan op voor de
rest van de verbinding. Dit
is deel 2 van het project
N629-Westerlaan.

Afgelopen zomer werd het technisch ontwerp van de nieuwe aansluiting
A27-N629 op enkele punten aangepast. In september 2016 is het
bestemmingsplan vastgesteld. De beroepstermijn is verlopen, wat
betekent dat het nieuwe bestemmingsplan inmiddels van kracht is. De
aanbesteding en uitvoering van de werkzaamheden wordt nu voorbereid.
Het is ons doel om de files eind 2018 tot het verleden te laten behoren.
De aanbesteding vindt plaats in de vorm van een Design en Construct-contract
(D&C). Dit betekent dat de aannemer nog de mogelijkheid heeft om indien
nodig optimalisaties in het ontwerp door te voeren, zolang de
verkeersveiligheid en – afwikkeling gewaarborgd blijven en het past in het
bestemmingsplan. Het contract moet volgens planning in maart 2017 gereed
zijn en dan kan het werk (afhankelijk van grondverwerving) in september
worden gegund aan een aannemer. Deze start dan met de voorbereidende
werkzaamheden voor de aanleg van de aansluiting.

Stand van zaken deelproject 2

Onderweg naar een Provinciaal Inpassingsplan
De provincie heeft ingenieursbureau Antea Group geselecteerd voor het
maken van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N629 tussen
Oosteind en Dongen. Dit bureau gaat de komende tijd verschillende
verdiepende onderzoeken doen, naar onder andere flora en fauna, geluid
en landschappelijke inpassing.
De ontwerpers van Antea gaan ook aan de slag met de verdere uitwerking van
het tracé van het voorkeursalternatief, Bundeling Noord. Deze staat nu als een
dikke ‘kwaststreep’ op de kaart. De komende maanden pakken we het penseel
op en gaan we het tracé nader uitwerken. Dat geldt voor de exacte ligging van
het tracé van de N629, maar bijvoorbeeld ook voor ligging en vormgeving van
kruisingen (rotondes of verkeerslichten?) en fietspaden.

Eisen en randvoorwaarden
Bij de uitwerking van een tracé wordt rekening gehouden met min of meer
harde eisen en randvoorwaarden, zoals de ligging van woningen en
gebouwen, de kabels en leidingen onder de grond, kadastrale grenzen en
watergangen. Ook nemen we nadrukkelijk de wensen mee die provincie en
gemeenten het afgelopen jaar hebben opgehaald tijdens gesprekken aan huis
en diverse bijeenkomsten. Tot slot gaan we direct omwonenden betrekken bij
keuzes die we nog moeten maken bij enkele specifieke locaties. In de
nieuwsbrief van september riepen we u op met ons mee te denken over de

inpassing van de weg bij ’t Blik, de fietstunnel in de Hoogstraat en eventuele
maatregelen op het oude tracé van de N629 en op de Heikantsestraat. Over
de Heikantsestraat hielden we al een eerste bijeenkomst (zie verderop in deze
nieuwsbrief), de andere locaties volgen de komende maanden.
Provinciaal Inpassingplan (PIP)
De resultaten van al deze onderzoeken en ontwerpen leiden tot een voorstel
voor een weg en een pakket compenserende maatregelen, die wordt
vastgelegd in een PIP. Het eerste concept van dit PIP, het voorontwerp, wordt
volgens planning voor de zomervakantie van 2017 ter inzage gelegd en hierop
kan iedereen een inspraakreactie geven. Als de PIP-procedure start,
organiseren we informatiebijeenkomsten en lichten we deze toe in de
nieuwsbrief.

Bewonersbijeenkomst over mogelijke maatregelen
Heikantsestraat
Op donderdag 1 december vond er een bijeenkomst plaats met de
bewoners van de Heikantsestraat. Deze bewoners krijgen rechtstreeks te
maken met zowel de ontwikkeling van Everdenberg-Oost als de nieuwe
N629, die de Heikantsestraat doorsnijdt.
Tijdens de bijeenkomst zijn de bewoners geïnformeerd over de stand van
zaken van de N629 en Everdenberg-Oost. De inzet van de avond was om te
praten over maatregelen op de Heikantsestraat. Tijdens de avond werd echter
duidelijk dat veel aanwezigen terughoudend waren in het meedenken, omdat
dit zou kunnen worden opgevat als instemming met eerder gemaakte keuzes.
Vooral over de voorgenomen afsluiting van de Hoogstraat bestond veel
onvrede bij de aanwezigen.
Suggesties bewoners
Er vond een eerste gedachtewisseling plaats over mogelijke
verkeersmaatregelen aan de Heikantsestraat. De bewoners deden vervolgens
een aantal suggesties voor de ontwikkeling en ontsluiting van EverdenbergOost en voor de wegenstructuur in het algemeen. Afgesproken is dat er een
vervolgbijeenkomst komt als er meer duidelijk is over een aantal zaken.

Procedure en planning Everdenberg-Oost
De planning was om het ontwerp-bestemmingsplan voor de ontwikkeling van
Everdenberg-Oost in het laatste kwartaal van 2016 ter inzage te leggen. In
september is een informatieavond gehouden in het Oostquartier, om inwoners

informatie te geven over het project. Het voorontwerp-bestemmingsplan is in
die periode ook voorgelegd aan onder meer de provincie en het waterschap.
Na deze besprekingen bleek een aantal zaken nog wat verder uitgewerkt te
moeten worden. Het gaat vooral om onderliggende onderzoeken, het plan zelf
is niet gewijzigd. Hierdoor wordt het bestemmingsplan iets later ter inzage
gelegd, volgens de huidige planning in het eerste kwartaal van 2017.

Werkplaats De Gruyter: jonge professionals in
gebiedsontwikkeling
Door Kim van Hooijdonk van De Gruyter
Werkplaats De Gruyter is een dynamische plek voor jonge professionals,
ondernemers, organisaties en overheden om samen aan de slag te gaan.
Het motto is ‘Brabant kennis in de praktijk. Een kwestie van doen!’
De werkplaats draagt bij aan het vinden van duurzame oplossingen en een
vlotte realisatie van maatschappelijke projecten in Noord-Brabant, waaronder
de N629. Een breed team van jonge professionals met een achtergrond in
gebiedsontwikkeling werkt aan deze opgave. Het team start nu met het maken
van een ambitiekaart van het gebied.

Twee medewerkers van De Gruyter op bezoek bij een bewoner.

Gebiedsvisie ontwikkelen
Het voorkeursalternatief van de N629 heeft impact op de omgeving. Dat vraagt
om de ontwikkeling van een doordachte gebiedsvisie. De werkplaats buigt zich
onder andere over het uitloopgebied bij Dongen, waarbij de onderwerpen
groen, sociaal en recreëren centraal staan. Rondom de Kanaalzone wordt de
relatie tussen groen, water, recreatie, snel-fietspad en de N629 onderzocht. In
de gebiedsvisie krijgt ook het stuk ‘niemandsland’ tussen Everdenberg-Oost,
Wilhelminakanaal en de N629 een plek. Ook over de kansen voor het huidige
traject, dat straks niet meer in gebruik is, denkt De Gruyter na. Procesbegeleider Chen Mao: “Er liggen veel kansen en uitdagingen. Die wegen we
tegen elkaar af om tot een goed plan te komen.”

De planning voor deelproject 1 en 2
Hieronder vindt u in grote stappen de planning voor de N629 OosterhoutDongen voor komend jaar. Er zijn nog twee belangrijke momenten
waarop omwonenden en belanghebbenden inspraak hebben in het
proces voor de nieuwe verbinding.
N629 Aansluiting

N629 Trace Dongen en Oosterhout

Periode

Ter visie leggen voorontwerp PIP

1e helft 2017

Ophalen visies belanghebbenden

rond juni 2017

Uitwerken realisatiecontract

Aanbesteding

Uitwerken Ontwerp PIP
Vrijgave ontwerp PIP
(Gedeputeerde Staten)
Inspraakprocedure PIP

zomer 2017

najaar 2017

najaar 2017

Realisatie
Vaststellen PIP (Provinciale Staten)

Beroepsprocedure Raad van State

begin 2018

2018

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.

