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Met deze nieuwsbrief brengen we u weer op de hoogte van de 
vorderingen om de Langstraat/N270 te reconstrueren.

Bestemmingsplan
De Raad van State heeft op 10 maart jl. uitspraak gedaan over de beroepen die 
ingediend zijn.  
De beroepen gericht tegen het gebruikte verkeersmodel, de gekozen parallelstructuur 
met fietssuggestiestroken, trillinghinder en geluid, de waterhuishouding, 
verkeersdrempels, inritten en de alternatievenafweging zijn alle ongegrond verklaard. 
Het bestemmingsplan biedt daarmee de basis om de reconstructie van de weg uit te 
voeren.

Op twee beperkte punten heeft de Raad van State aangegeven dat de gemeenteraad 
van Deurne een nieuw besluit over het bestemmingsplan moet nemen. Ten eerste dat 
in de digitale stukken aangegeven wordt op welke plek de dwarsprofielen gelden. 
En ten tweede dat ter hoogte van Langstraat 73 de begrenzing gecorrigeerd wordt 
conform een afspraak met de bewoner. De gemeente Deurne gaat de opgedragen 
correcties doorvoeren. Het bestemmingsplan N270 Langstraat is al wel geldend. 

Grondverwerving
Voor de reconstructie van de N270 is meer grond nodig dan nu in het wegprofiel 
beschikbaar is. De afgelopen tijd zijn de gesprekken over de grondaankoop 
doorgegaan en die gesprekken hebben geleid tot een aantal aankopen. Er zijn 
echter ook nog aankopen te doen waarover de provincie met de betreffende mensen 
in gesprek is.  

Het traject van onteigening van gronden is ook in procedure gebracht, waarmee de 
provincie toestemming vraagt gronden van derden te mogen kopen en de weg kan 
aanpassen en daarmee de veiligheid voor de weggebruikers en de leefbaarheid 
van aanwonenden kan verbeteren. Betrokken grondeigenaren hebben in een 
zienswijze en een hoorzitting kunnen aangeven waar zij het niet mee eens zijn. De 
Corporate dienst van Rijkswaterstaat gaat, dit wetend, een uitspraak doen over het 
onteigeningsverzoek van de provincie. 

Neemt niet weg dat over de aankoop van de gronden de gesprekken doorgaan om 
te kijken of we er met elkaar in goed overleg uit kunnen komen. 

Geluidsanering
Ook loopt er een sanering die de gemeente Deurne uitvoert voor woningen die 
een te hoge geluidsbelasting hebben ten gevolge van de N270/Langstraat. De 
woningen die dit betreft staan vermeld in het rapport “Akoestisch onderzoek 
wegverkeerslawaai, Autonome sanering N270 Deurne – Limburgse grens” dat 
bijgevoegd is bij het vastgestelde bestemmingsplan N270/Langstraat dat te vinden is 
op www.ruimtelijkeplannen.nl.  

De provincie Noord-Brabant en de 
gemeente Deurne richten de N270 
tussen Deurne en de grens met 
Limburg opnieuw in. Hiermee willen 
zij de veiligheid, doorstroming en 
leefbaarheid op en rond de weg 
verbeteren.

Tijdens de reconstructie van de N270 worden 
onder andere de volgende aanpassingen 
doorgevoerd:
• Het maken van 3 kruispunten ter 

hoogte van de Oude Graaf/Riet en 
Nachtegaalweg en een bij de Limburgse 
grens. De kruispunten worden voorzien 
van verkeerslichten.

• Het veiliger maken van de weg door 
alle erfaansluitingen  te verwijderen en 
parallelwegen  aan te leggen.

• Het verbeteren van de fietsvoorzieningen.
• Het uitvoeren van onderhoud van de 

hoofdrijbaan van de N270.
• Het versterken van landschapelijke 

inpassing. 
• Het vernieuwen van openbare verlichting 

en bewegwijzering.
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De betreffende woningen zijn in afgelopen jaar bezocht om te onderzoeken of het geluidsniveau in de 
woning voldoet aan de regels. Indien niet voldaan wordt volgen mogelijk bouwkundige aanpassingen. 

Het resultaat van de onderzoeken is in januari 2021 ingediend bij het rijksorgaan Bureau Sanering 
Verkeerslawaai. Als geconcludeerd wordt dat er aanpassingen noodzakelijk zijn, dan worden die in 
2021 uitgevoerd. 

Mocht u specifiek over de geluidsanering vragen hebben dan kunt u contact opnemen met Luuk 
Stortelder van de gemeente Deurne.

De reconstructie gaat naar uitvoering 
De provincie heeft, nu het bestemmingsplan onherroepelijk is en omdat inmiddels ook veel van de 
benodigde gronden in bezit zijn, besloten te starten met de uitvoering. 

Allereerst organiseert de provincie een aanbesteding die leidt tot een aannemer die de bouw gaat 
uitvoeren. Deze aannemer zal ook de detail-planuitwerking verzorgen wat inhoudt dat hij het huidige 
ontwerp verder uitwerkt met precieze maatvoering en materialen. Ook maakt hij een plan voor de 
fasering in de uitvoering en wordt aangegeven met welke maatregelen de aannemer er voor gaat 
zorgen dat de overlast als gevolg van het werk zo klein mogelijk is. 
Hierover informeren we u te zijner tijd weer.  

Planning
Op basis van bovenstaande houden we onderstaande planning aan:  

Wanneer Mijlpalen
Maart 2021 Bestemmingsplan procedure afgerond.
Medio 2021 Start aanbesteding 
Begin 2022 Aanbestedingsprocedure aannemer afgerond
2022/2023 Voorbereiden en uitvoeren reconstructie
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