Reconstructie N324 Oss-Grave
Nieuwsbrief 13, december 2019

De provincie Noord-Brabant
voert een reconstructie uit aan
de N324. Het traject loopt
van knooppunt Paalgraven bij
Ecoduct Maashorst tot aan de
brug over de Maas bij Grave.
Doel van het project is om de
weg opnieuw in te richten zodat
de doorstroming, veiligheid en
leefbaarheid verbeteren.
Zo worden er nieuwe rotondes
gebouwd en bestaande
kruisingen krijgen geavanceerde
verkeersregelinstallaties. Het
aantal aansluitende zijwegen
en inritten van percelen
vermindert ten behoeve van de
verkeersveiligheid.

Bestemmingsplan N324
(Tolschestraat / Tango)
Het bestemmingsplan N324 is op 4 december 2019 onherroepelijk
verklaard. Er zijn op dit plan geen beroepen ingediend en daarmee is
het plan definitief. Dit betekent dat de provincie Noord-Brabant samen
met haar partners verder aan de slag gaat aan de reconstructie van de
N324. In het plan staat dat de kruising Tolscheschraat naar een rotonde
wordt omgebouwd en het Tango tankstation naar de Industriestraat
wordt verplaatst.
De realisatie van de rotonde in de Tolschestraat zorgt voor een verbeterde doorstroming
van het gemotoriseerd verkeer. Ook draagt de rotonde bij aan een veilige oversteek voor
fietsers door de verlaging van de snelheid van het gemotoriseerd verkeer. Daarnaast wordt
het parkeerterrein van zorgresidentie Mariëndaal aangepast in verband met de inpassing
van de rotonde. Tot slot worden nog een aantal aanpassingen gedaan om de ruimt Bekijk
hieronder een eerste indruk van de nieuwe situatie:

Planning

Colofon

De provincie Noord-Brabant maakt samen met de aannemer BAM en de Tango een planning voor de
werkzaamheden van de laatste fase van de reconstructie N324. Naar alle waarschijnlijkheid starten
de werkzaamheden medio 2020. Voordat er definitief gebouwd wordt, moeten voorbereidende
werkzaamheden plaatsvinden, zoals:
•
Aanvragen van vergunningen;
•
Verplaatsing van de Tango;
•
Verplaatsen van de aanwezige kabels en leidingen ter hoogte van de Tolschestraat.
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Zodra de definitieve planning bekend is, wordt dit via deze nieuwsbrief en op de webpagina
www.brabant.nl/n324 gecommuniceerd. Ook wordt tegen die tijd (voor aanvang werkzaamheden) een
informatiebijeenkomst georganiseerd.

Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Tel: (073) 681 28 12
Email: N324@brabant.nl

Invoering vrachtwagenheffing N324

Redactie

Het ministerie van Verkeer en Waterstaat is van plan om vanaf 2023 een vrachtwagenheffing in te voeren
op het rijkswegennet. Het doel daarvan is om gebruikers eerlijker te laten betalen en de opbrengsten hiervan
te investeren in duurzaamheid en innovaties. Er bestaat daardoor ook een kans dat vrachtverkeer andere
routes (N-wegen) gaat nemen om de heffingskosten te ontwijken. Op basis van een rekenmodel is bepaald
voor welke provinciale wegen een duidelijke toename van vrachtverkeer zal ontstaan. Deze wegen worden
toegevoegd aan het heffingsnetwerk, om te voorkomen dat er extra vrachtverkeer op deze wegen komt. De
N324 wordt vanaf 2023 ook toegevoegd aan dit heffingsnetwerk.

Eventuele vragen en opmerkingen naar aanleiding van deze
nieuwbrief mogen gestuurd worden aan N324@brabant.nl.
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