Nieuwsbrief N395 Herinrichting Hilvarenbeek – Oirschot
Nummer 16, februari 2022

Inhoudsopgave
1. Vanaf 24 februari: afsluiting
N395 bij Oostelbeers
2. Terugblik
informatiebijeenkomst
3. Veelgestelde vragen tijdens
de informatiebijeenkomst
4. Drempels Diessen
5. Tijdelijke situatie rotonde
Haagakkers
6. Even voorstellen:
buurtconciërge Jeroen

De herinrichting van de provinciale weg tussen Hilvarenbeek en Oirschot (N395)
is in juni 2021 van start gegaan. De aanpassingen moeten de veiligheid en
leefbaarheid rond de N395 verbeteren.

1. Vanaf 24 februari: afsluiting N395 bij
Oostelbeers
De voorbereidende werkzaamheden aan de N395 in Oostelbeers zijn in volle gang.
Komende week start BAM Infra met de werkzaamheden aan de hoofdrijbaan. Van
24 februari tot en met 11 april is de N395 afgesloten tussen de kruising Lindeakkers
/ Antoniusstraat (Oostelbeers) tot aan de kruising Kempenweg / Beerschotseweg (bij
bedrijventerrein De Scheper). Tijdens deze afsluiting wordt verkeer tussen Oirschot en
Middelbeers / Diessen omgeleid via de A58 en de N269 (Hilvarenbeek).

Meer informatie
Wilt u de omleidingsroutes bekijken? Of meer informatie over de werkzaamheden?
Download de BAM Infra projecten-app (te vinden in de App Store en Google Play).

Of kijk op www.brabant.nl/n395 voor meer informatie.

2. Terugblik informatiebijeenkomst

Op 24 januari 2022 vond de digitale informatiebijeenkomst plaats. De provincie heeft
samen met de BAM toegelicht wat er in 2022 staat te gebeuren. De bijeenkomst is live
door ongeveer 300 deelnemers gevolgd. Samen stelden zij ongeveer 100 vragen.
Een deel van deze vragen kon tijdens de uitzending worden beantwoord. De rest
van de vragenstellers kreeg later antwoord per mail. De meeste vragen gingen over
details in de planning of de persoonlijke situatie voor de eigen woning. Drie onderwerpen kwamen in de vragen vaker terug. Deelnemers hadden vooral behoefte aan
meer informatie over de verkeerslichten bij de Scheper en de A58, de pilot geluidsmaatregelen en de aanpak van fase 3 tussen de Lindeakkers in Oostelbeers en het
Doornboomplein in Middelbeers.
Uitzending gemist? U kunt deze hier terugkijken

3. Veelgestelde vragen tijdens de
informatiebijeenkomst
Verkeerslichten de Scheper/A58
Meerdere deelnemers van de bijeenkomst gaven aan dat
zij de verkeerslichten bij de Scheper en de A58 niet goed
vinden werken. We gaan de werking van de verkeerslichten daarom evalueren en waar mogelijk beter afstellen.

Pilot geluidsmaatregelen
Op initiatief van de provincie vindt er langs de N395 een
pilot geluidsmaatregelen plaats. Een aantal woningen komt
in aanmerking voor maatregelen om geluidsoverlast te
beperken. Er zijn veel vragen over gesteld. Mensen willen
graag weten of hun woning onder de pilot valt. Naar verwachting is binnen twee maanden bekend welke woning
waarvoor in aanmerking komt. Dit is later dan verwacht
vanwege een recente wijziging in de landelijke wetgeving.
Hierdoor moest ook eerst de provincie haar beleid aanpassen. Zodra er meer bekend is, neemt de provincie contact
op met de bewoners die het betreft.

Fase 3 (Doornboomplein – Lindeakkers)
Er is behoefte aan gedetailleerde informatie over fase 3
van de aanpassing van de N395, waaronder de aanleg
van rotonde De Klep. De derde fase staat gepland van
april tot en met het najaar van 2022. Momenteel maakt
BAM Infra samen met de betrokken partijen een uitge-

breide planning. Zodra de definitieve planning er ligt, communiceren wij hierover in de
BAM projecten - app en in de nieuwsbrief. Direct aanwonenden en bedrijven ontvangen een
informatiebrief.

4. Drempels Diessen

In Diessen waren er klachten van omwonenden over de drempels, die te steil zouden zijn. In
overleg met de gemeente Hilvarenbeek hebben we besloten de drempels bij de zijwegen in
Diessen aan te passen. De werkzaamheden staan gepland voor eind februari/begin maart.

5. Tijdelijke situatie rotonde Haagakkers

Op de kruising N395 met de Marjolein komt een rotonde. Deze rotonde kan nog niet volledig worden aangelegd, omdat nog niet alle benodigde grond is aangekocht. We kunnen de
nieuwe rotonde wel zo goed mogelijk voorbereiden, en in ieder geval gedeeltelijk aanleggen. Er gaat dan tijdelijk een andere verkeerssituatie gelden. Maar door nu al zo veel mogelijk te doen, kunnen we de rotonde in het voorjaar van 2023 sneller afmaken. Zo beperken
we de verkeersoverlast.

6. Even voorstellen: buurtconciërge Jeroen
Graag stellen wij Jeroen Faassen aan u voor. Gedurende de
werkzaamheden is Jeroen de buurtconciërge voor de kom van
Oostelbeers. Jeroen werkt voor BAM Infra, en zorgt ervoor dat het
werkvak veilig en opgeruimd blijft. Ook kan hij vervoer van ouderen
of gehandicapten, of levering van bijvoorbeeld meubels door het
werkvak (laten) begeleiden. Hij is beschikbaar voor vragen over
de plaatselijke bereikbaarheid van woningen en bedrijven en de
werkzaamheden in de omgeving van het kruispunt Lindeakkers/
Antoniusstraat. Jeroen is bij deze afzetting ook werkzaam als verkeersregelaar en aanwezig op werkdagen.

Namens het projectteam wensen wij u een prettige carnaval!
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