Is deze mail slecht leesbaar? Lees hem online!

Juni 2022
De herinrichting van de provinciale weg tussen Hilvarenbeek en Oirschot is in volle gang.
De aanpassingen verbeteren de veiligheid en leefbaarheid op en rond de N395.

Werkzaamheden fase 3 afgerond, wat is er veranderd?
Op 11 april is BAM Infra begonnen met de werkzaamheden tussen het Doornboomplein in
Middelbeers en de Lindeakkers in Oostelbeers (fase 3). Deze werkzaamheden zijn
inmiddels afgerond. Wat is er allemaal veranderd?

Rotonde bij Sportpark de Klep

Op het kruispunt tussen de N395 en de Sportparklaan is een rotonde aangelegd. Op
deze locatie heeft de gemeente Oirschot de wens om een nieuw integraal kindcentrum te
realiseren. Door op dit kruispunt alvast een rotonde aan te leggen, springen we op deze
ontwikkeling in. Zeker voor fietsers is het zo een stuk veiliger.

Aanleg hemelwaterriool Hertog Janstraat
Bam Infra Nederland heeft voor gemeente Oirschot meteen de geplande werkzaamheden
aan het gemeentelijk riool ter hoogte van het Doornboomplein en de Hertog Janstraat
uitgevoerd. Er is daar een aparte riolering aangelegd voor de afvoer van hemelwater. Vóór
de reconstructie was er sprake van één stelsel voor zowel de afvoer van vuil water als van
hemelwater. Een gescheiden afvoer van hemelwater zorgt er onder andere voor dat het
water tijdens hevige regenbuien beter weg kan lopen.

Uitbreiding kom Middelbeers – Oostelbeers
Tussen Middelbeers en Oostelbeers is de maximum snelheid op de N395 verlaagd naar
50 km/uur. Op de doorgaande weg tussen beide dorpen mocht voor de reconstructie 80
km/uur worden gereden. Mede door de aanleg van de rotonde bij het sportpark, bleef er
nog maar ca. 600 meter over waar 80 km/uur gereden kon worden. Voor de duidelijkheid
en veiligheid is de snelheid op het gehele stuk gewijzigd naar 50 km/uur. De blauwe
komborden van Middelbeers en Oostelbeers zijn hiervoor tegen elkaar aangezet.

Projectvideo
Bekijk in de projectvideo van april 2022 de werkzaamheden Fase 3 Middelbeers Oostelbeers en het eindresultaat Fase 4 Oostelbeers-Oirschot.
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Bereikbaarheid Haghorst
Bij aanvang van de werkzaamheden in fase 2 (tussen Diessen en Middelbeers) was ter
hoogte van Haghorst ook de Broekzijde afgesloten. Deze beide afsluitingen zorgden voor
een slechte bereikbaarheid van een aantal grote bedrijven in Haghorst. In goed overleg
met de bedrijven is de tijdelijke verkeerssituatie op de Emmerseweg aangepast. We
creëerden een tijdelijke baan en zetten verkeerslichten neer, zodat vrachtverkeer de
bedrijven in Haghorst konden blijven bereiken. Overig verkeer moest gebruik maken van
de omleidingsroutes.
Naast deze maatregelen heeft BAM Infra ook een gedeelte van de werkzaamheden
sneller uitgevoerd. Tussen Diessen en de Emmerseweg was het werk sneller klaar.
Inmiddels is de weg weer open voor verkeer, en Haghorst weer normaal bereikbaar. De
komende weken voeren we nog enkele kleine werkzaamheden uit, maar het verkeer kan
gewoon van de weg gebruik blijven maken. We zijn blij met de flexibiliteit vanuit de
omgeving en die van aannemer BAM. Het is daaraan te danken dat het werk kon
doorgaan en er toch geen al te grote hinder ontstond.

Elektrisch bouwmaterieel in gebruik op de N395
Wie de komende tijd goed oplet in de omgeving van Middelbeers, kan iets bijzonders
tegenkomen. Bij de werkzaamheden tussen Diessen en Middelbeers is voor het eerst in
Brabant een elektrische asfaltspreidmachine ingezet. De elektrische asfaltspreidmachine
wordt vergezeld door een elektrische wals en kraan. De provincie wil de uitstoot van CO2
en stikstof zoveel mogelijk reduceren, en fossiele brandstoffen vervangen door
hernieuwbare energie. Dit alles om de lucht schoner en gezonder te maken, de
biodiversiteit te beschermen en klimaatverandering een halt toe te roepen. De inzet van
volledig elektrisch aangedreven materieel levert hieraan een belangrijke bijdrage.
Gedeputeerde Suzanne Otters-Bruijnen van Mobiliteit bezocht samen met onder andere
wethouder Ted van de Loo (Hilvarenbeek) en Ad van Beek (Oirschot) op 15 juni 2022 het
project. Bekijk voor meer informatie onderstaande video.
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Na de bouwvak zal ook de aanleg van het fiets-/voetpad vanaf het Doornboomplein tot de
nieuwe komgrens Middelbeers zoveel mogelijk met elektrisch materieel worden
aangelegd. Hierover in een volgende nieuwsbrief meer.
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