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De provincie Noord-Brabant bereidt de herinrichting van de N395 van
Hilvarenbeek naar Oirschot voor. Het doel is om de weg veiliger te maken
en de leefbaarheid in de dorpen te verbeteren. In 2013 is in een planstudie
onderzocht hoe de problemen op de N395 het best opgelost kunnen worden. De
afgelopen jaren is deze planstudie samen met de omgeving verder uitgewerkt.
In de bebouwde kom worden de fietspaden waar mogelijk verbreed, de
oversteekbaarheid in de dorpen verbeterd en de kwaliteit van de weg verhoogd
door een betere inrichting.
U kunt de ontwerpen bekijken via onze website. In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over de
voortgang van het project.

1. Groen
De verkeersveiligheid wordt onder andere verbeterd door de aanleg van nieuwe rotondes en
fietspaden, maar ook door het zicht bij uitritten en kruisingen te verbeteren. Bij het maken van
een zorgvuldige afweging tussen groen en veiligheid is de kap van bomen noodzakelijk. De
provincie heeft hiervoor een aanvullende vergunningaanvragen ingediend. Op de bijgewerkte
ontwerptekeningen staan met rode kruizen aangegeven voor welke bomen reeds een vergunning
is verleend. Met blauwe kruizen staan de bomen aangegeven waarvoor een aanvullende
vergunningaanvraag is ingediend. De gekapte bomen worden zoveel mogelijk langs de N395 en
in de Ecologische Verbindingszone Haghorst gecompenseerd. De gekapte bomen worden zoveel
mogelijk langs de N395 gecompenseerd. Als daarvoor de ruimte ontbreekt vindt compensatie plaats
in de Ecologische Verbindingszone Haghorst.

Hilvarenbeek
In de gemeente Hilvarenbeek is in eerste instantie de kap van de rij eikenbomen ten oosten van
Diessen tegengehouden. Intussen heeft de gemeente een positief besluit genomen ten aanzien
van de kap. Aanwonenden hebben aangegeven geen bezwaar te hebben tegen de kap van de
eikenbomen, omdat de bomen het zicht bij het oprijden van de weg ernstig belemmeren. Tegen de
kapvergunning van de eikenbomen in Hilvarenbeek zijn intussen beroepen ingediend. De afhandeling

van de ingediende beroepen zal door de rechtbank plaatsvinden. Tot de rechter uitspraak heeft gedaan zal
deze rij bomen niet gekapt worden. Vanuit de gemeenteraad is het verzoek gekomen om een aanvullende
compensatie van bomen te doen.

Middelbeers
In augustus zijn een aantal bewoners aan de Hoogdijk in Middelbeers bezocht over het aanbrengen
van hagen en bomen in hun voortuinen. Dit om tot een rustige en leefbare uitstraling van de dorpskern te
komen. Een aantal bewoners heeft aangegeven in aanmerking te willen komen voor de aanplant van een
beukenhaag en/of het poten van bomen. Begin december wordt dit formeel vastgelegd tussen de provincie
en bewoners.

2. Rotondes
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De besluitvorming rondom de rotonde de Klep is tot nader order aangehouden, dit omdat de aanleg van de
rotonde van invloed is op de ontwikkelingen van het achterliggend gebied. Zo moet de Sportparklaan iets
verlegd worden om goed aan te sluiten op de rotonde. Deze komt dan deels over het huidige voetbalveld
te lopen. De gemeente moet nog een definitief besluit nemen over de herinrichting van de sportvelden. De
aanleg van de rotonde is tot die tijd onzeker.

3. Stikstofmaatregelen
Naar aanleiding van de stikstofuitspraak zijn voor de plannen rond de N395 nieuwe stikstofberekeningen
gemaakt. Hieruit is gebleken dat er bij de uitvoering van de werkzaamheden sprake is van een tijdelijke
geringe extra uitstoot naar de omgeving. Op dit moment wordt bekeken of deze tijdelijke geringe extra
uitstoot tijdens de werkzaamheden verder teruggebracht kan worden.

4. Planning
In de vorige nieuwsbrief is de planning niet volledig juist weergegeven. Hieronder vindt u de bijgewerkte
planning. De ontwikkelingen rond stikstof hebben ervoor gezorgd dat de planning naar achteren is
geschoven. Ook nu blijft de planning afhankelijk van verdere ontwikkelingen. Gedeputeerde Staten beraadt
zich momenteel over het vervolgtraject van de aanbesteding. Hierover ontvangt u meer informatie in de
nieuwsbrief begin 2020.
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Opmerkingen
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exploitanten.
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