N631 Gilze en Rijen - Oosterhout
September 2020

De provincie Noord-Brabant gaat op de
provinciale weg N631 tussen Oosterhout
en Gilze-Rijen groot onderhoud uitvoeren.
Dit met als doel om de doorstroming,
leefbaarheid en veiligheid te verbeteren.
Het onderhoud vindt plaats op de Vijf
Eikenweg vanaf de A27 in Oosterhout en
de Oosterhoutseweg in Rijen tot aan de
N282 (Rijksweg).

Informatieavond Spooronderdoorgang
Oosterhoutseweg
De provincie Noord-Brabant organiseert bijeenkomsten om de plannen
rond de toekomstige spooronderdoorgang van de Oosterhoutseweg
te bespreken. Er wordt een online bijeenkomst georganiseerd op
29 september 2020 en een inloopbijeenkomst bij Eetcafé de Vijf Eiken op
22 september 2020. De provincie nodigt u graag uit om deel te nemen.

Spooronderdoorgang N631
De provincie gaat op de Oosterhoutseweg (N631) tussen Oosterhout en Rijen
groot onderhoud uitvoeren. Dit met als doel om de doorstroming, leefbaarheid
en veiligheid te verbeteren. Eén van de twee deelprojecten bestaat uit de
realisatie van een spooronderdoorgang, inclusief aanliggende kruisingen. Vanaf
2 september ligt het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage, waarover wij
u graag bijpraten. Het bestemmingsplan doorloopt een aantal rondes voordat
hij definitief wordt. Het voorontwerp is een eerste kans voor bewoners om te
reageren op de plannen.
Het voorontwerp bestemmingsplan “N631 onderdoorgang spoor Rijen” is te
bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl. Via de website van de gemeente leest u
hoe u hierop kunt reageren.

Wanneer vinden de bijeenkomsten plaats?
De online bijeenkomst vindt plaats op 29 september om 20.00 uur. De sessie
duurt ongeveer een uur. Bij voorkeur neemt u deel met een pc of laptop. Ook
met een mobiel of tablet kunt u deelnemen aan de sessie. Vooraf ontvangt u
eenvoudige instructies.
De inloopbijeenkomst vindt plaats op 22 september bij Eetcafé de Vijf Eiken.
U kiest voor een tijdslot dat begint om 16.00, 17.00, 19.00 of 20.00 uur.
De sessies duren maximaal 45 minuten.

Bijeenkomsten en coronamaatregelen
In verband met de coronamaatregelen zien de bijeenkomsten er anders uit
dan normaal. Inschrijving is verplicht, er wordt gewerkt met kleine groepen en
gedurende de bijeenkomst houden we 1,5 meter afstand van elkaar. Vanwege
het coronavirus moedigen we aan om deel te nemen aan de online bijeenkomst.
De online bijeenkomst en inloopbijeenkomst hebben dezelfde inhoud en in beide
gevallen heeft u de mogelijkheid om vragen te stellen aan het projectteam.

Inschrijven via de website van de provincie
Voor zowel de online bijeenkomst als de inloopbijeenkomst moet u zich
inschrijven. Dit kunt u doen door het registratieformulier op de website van de
provincie in te vullen: www.brabant.nl/n631inloop

Groot onderhoud N631 gaat van start

Met enkele weken vertraging is de opdracht voor het Groot Onderhoud aan de N631 verstrekt.
Aannemer BAM start op 19 oktober met het uitvoeren van de werkzaamheden tussen Rijen en
Oosterhout. In 2020 wordt het gedeelte tussen de A27 in Oosterhout en de Nassaulaan in
Rijen uitgevoerd. Een belangrijke verkeerskundige aanpassing in deze fase is de realisatie van
de rotonde Ketenbaan. Na de winter wordt het resterende gedeelte tussen de Broodbaan en de
N282 in Rijen uitgevoerd.

Omleidingsroute
Vanaf 19 oktober ondervindt het verkeer op de N631 hinder van de werkzaamheden. Verkeer
wordt hierbij omgeleid via de A27, Dongen en Tilburg. Fietsverkeer zal nauwelijks hinder
ondervinden van de werkzaamheden en kan altijd gebruik maken van de verbinding Rijen –
Oosterhout en andersom.
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Redactie

Uiterlijk twee weken voor de start van de werkzaamheden wordt er meer bekendgemaakt over
de planning en omleidingsroute. Binnenkort worden de direct aanwonenden en aanliggende
bedrijven van de N631 door aannemer BAM benaderd om afspraken te maken over de
werkzaamheden, hinderbeperking en bereikbaarheid. Ook kunt u binnenkort gebruik maken van
een app waarop alle actuele informatie wordt gedeeld over de werkzaamheden.

Vragen

Heeft u op dit moment vragen hebben over de werkzaamheden? Neem dan contact op met het
projectteam N631 van de provincie Noord-Brabant via N631@brabant.nl.
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