
 

September 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 
samenwerkingsovereen-
komst in januari 2014 
toegelicht. 

Voortvarend aan de slag  

Sinds u in maart 2015 de laatste 
nieuwsbrief voor het project N629 
Oosterhout - Dongen ontving, is bij de 
provincie een nieuw bestuur 
aangetreden. Laat ik mijn eerste 
bijdrage voor deze nieuwsbrief daarom 
maar beginnen met een korte 
introductie:  
 
Sinds 22 mei jl. ben ik gedeputeerde Mobiliteit voor de provincie Noord-
Brabant. En woonachtig in Breda, ervaar ik zelf met enige regelmaat de 
problemen op deze provinciale weg. Met name de dagelijkse drukte bij de 
aansluiting op de A27 en de verkeersveiligheid op de N629 zijn ook mij een 
doorn in het oog. 
 
Veel van mijn eigen collega’s heb ik nog niet kunnen ontmoeten, maar direct 
na mijn aantreden hebben de wethouders Vissers en Van Beek en ik al 
kennisgemaakt. We hebben de afspraak gemaakt samen voortvarend met dit 
project door te gaan zodat de problemen snel tot het verleden behoren. Die 
eerste ontmoeting geeft mij alle vertrouwen dat u en ik nog vóór 2020 gebruik 
kunnen maken van de totale nieuwe verbinding tussen A27 en Dongen. Aan 
de slag ermee. 
 
Christophe van der Maat 
Gedeputeerde Mobiliteit en Samenwerking 
Provincie Noord-Brabant 
 
 
Inspraak op tracé-alternatieven en de onderzoeken 

Er wordt een extra alternatief toegevoegd aan het onderzoek naar het voorkeurs-
alternatief voor de nieuwe wegverbinding N629 tussen Oosterhout en Dongen. Dit tracé 
loopt parallel aan het tracé Parallel-Noord, maar gaat via 't Blik en een nieuwe brug over 
het Wilhelminakanaal. Dat is een van de uitkomsten van de inspraakprocedure eerder dit 
jaar. Eind augustus stelde de provincie de reactienota vast. Daarin staat het vijfde 
alternatief opgenomen. 

In de periode van 23 maart tot en met  4 mei 2015 lag de zogenaamde ’notitie 
Reikwijdte en Detailniveau (NRD)’ ter inzage. Deze had betrekking op de 
provinciale weg N629 vanaf de aansluiting Ter Horst/Oosteind tot aan Dongen 
en de Westerlaan (tussen Middellaan en Steenstraat). In die notitie stonden 
alle tracé-alternatieven die onderzocht gaan worden en de onderzoeken die 
uitgevoerd gaan worden, om uiteindelijk een keuze voor het tracé te kunnen 
maken. Iedereen kon een zienswijze indienen.   
 



 

Reactienota 
De provincie heeft 32 zienswijzen ontvangen. Alle reacties zijn bekeken en 
beoordeeld en –individueel- van een reactie voorzien. Dit staat allemaal in de 
‘reactienota’, die de provincie op 27 augustus 2015 heeft  vastgesteld. Samen 
met de NRD vormt deze reactienota het uitgangspunt voor de verdere 
uitwerking van de plannen in een Milieueffectrapport (MER) en een Provinciaal 
Inpassingsplan (PIP).  
U kunt de hele reactienota én NRD vinden op www.brabant.nl/N629. 
 
De inspraakprocedure heeft een aantal aandachtspunten en aanvullingen voor 
de verdere onderzoeken  opgeleverd. De belangrijkste wijziging die wij naar 
aanleiding van de inspraakprocedure hebben doorgevoerd is het toevoegen 
van een extra te onderzoeken alternatief, genaamd “Parallel Noord  - Nieuwe 
brug”. Het is de groene lijn in onderstaand plaatjes. Vanaf de AVRI wordt ter 
hoogte van ‘t Blik een tracé gekozen dat, aan de westkant, buiten 
bebouwingsclusters en de begraafplaats om gaat. De Westerlaan zal in dit 
alternatief worden afgesloten voor doorgaand verkeer. 
 

 
Indicatieve ligging van alle te onderzoeken tracés voor de N629 en Westerlaan (na inspraak) 
 
De komende maanden worden alle (5) tracés uitvoerig onderzocht. Op basis 
van deze onderzoeken kiezen de gemeente Dongen, gemeente Oosterhout en 
de provincie eind 2015 samen het voorkeursalternatief. Dat alternatief wordt 
dan uitgewerkt in een provinciaal inpassingsplan (PIP). Dit PIP komt dan ook 
weer ter inzage te liggen.  
 
 
 



 

Toekomstige ontsluiting Oosteind 

Om de doorstroming op de N629 te bevorderen, wordt het aantal kruispunten 
teruggebracht. Dit betekent dat voor de kern Oosteind de keuze dient te 
worden gemaakt, dat of de Provincialeweg (en Ter Horst), of de Hoogstraat op 
de nieuwe N629 wordt aangesloten. Om deze keuze te kunnen maken, zijn de 
afgelopen maanden twee bijeenkomsten met belanghebbende partijen 
georganiseerd. 
Op 1 september vond de tweede bijeenkomst plaats. Betrokkenen, zoals de 
Vereniging Belangen Oosteind (VBO), ZLTO, Stichting de Heilige Driehoek, 
het bewonerscomité Hoogstraat West, VVN en de Fietsersbond voerden met 
elkaar het gesprek over de verschillende mogelijkheden en hoe zij deze 
waardeerden. Tijdens de avond zijn de gevolgen van de verschillende opties in 
kaart gebracht. Zo werd er gekeken naar verkeersveiligheid, landschappelijke 
inpassing, hoeveelheid verkeer en veel andere aspecten. Zo is er een 
gezamenlijk beeld ontstaan over de varianten. De belangen van alle 
deelnemers zijn naar voren gekomen en werden tevens gerespecteerd door 
de andere deelnemers. Duidelijk is geworden dat aan iedere optie voor- en 
nadelen kleven, maar er dient een keuze te worden gemaakt. Dit is aan de 
raad van de gemeente Oosterhout die zich naar verwachting in haar 
vergadering van oktober over dit onderwerp buigt.   
 

 
 
Ontwerp aansluiting op de A27 

Het ontwerp van de aansluiting op de A27 wordt momenteel aangepast 
vanwege de inspraakreacties. In de inspraakreacties zijn zinvolle suggesties 
gedaan voor aanpassingen van het ontwerp. In de volgende nieuwsbrief zullen 
we u informeren over het vernieuwde ontwerp en de vervolgstappen die gezet 
worden.  
 
Meer informatie? 
Website: www.brabant.nl/n629 

E-mail: N629@brabant.nl 

Jeroen van Bremen, omgevingsmanager N629: 06-27745193 
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