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De provincie bereidt de herinrichting van de N395 tussen Hilvarenbeek en Oirschot
voor. Het doel is om de veiligheid van de weg, de leefbaarheid in de dorpen en de
doorstroming van het verkeer te verbeteren.

1. Aanbesteding
De aanbesteding van de N395 is in maart gestart. Naar verwachting duurt dit proces tot 19
november 2020, waarbij het werk definitief wordt gegund aan een aannemer. Het coronavirus heeft
geen invloed gehad op de planning van dit proces, dankzij de inzet van online alternatieven om
samen te komen. Zo vond de eerste vragenronde in een online webinar plaats, waarbij aannemers
open vragen konden stellen aan de provincie. Het plan werd door de provincie in een online studio
gepresenteerd en de aannemers konden via de chat vragen stellen. De aannemers gebruiken deze
informatie om tot een passende offerte te komen voor de herinrichting van het traject, er volgen nog
meerdere momenten waarbij de aannemers vragen kunnen stellen.

2. Groen

Colofon

Er is overeenstemming bereikt over het kappen van eiken langs de N395 ten oosten van Diessen. Er was
beroep ingediend tegen de kapvergunning door het Biodiversiteits-team Hilvarenbeek (B-team), Vereniging
Natuur en Milieu Hilvarenbeek (VNMH) en Wij-wel. Samen met de gemeente en provincie is er gekeken
hoe de verbetering van de verkeersveiligheid van de provinciale weg N395 en het belang van natuur
verenigd kunnen worden.
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In overleg is besloten de komgrens bij de Turkaaweg een stuk te verschuiven. Daarnaast start de gemeente
een onderzoek naar de verkeerssituatie rond de Schutweg. De provincie stelt € 235.000,- extra beschikbaar
voor natuurcompensatie van de te kappen bomen. De gemeente, B-team en VNMH gaan bekijken waar dit
geld het beste ingezet kan worden. Het beroep is met deze afspraken ingetrokken.
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3. Bushalte Toekomstweg
In de vorige nieuwsbrief is aangegeven dat er een klacht was ingediend over de verkeersveiligheid van de
bocht in de Beerseweg tussen Diessen en Middelbeers. Naar aanleiding hiervan is het ontwerp aangepast
en wordt de zuidelijke bushalte “Toekomstweg” verplaatst. Deze komt nu tegenover de noordelijke halte te
liggen. Ook worden over een paar weken tijdelijke aandachtsborden geplaatst, die waarschuwen voor de
bocht.

4. Rotonde De Klep
Er zijn geen zienswijzen ingediend op het ontwerp-besluit van de omgevingsvergunning voor de rotonde
De Klep. Deze is door de gemeente tot 1 juni ter inzage gelegd. De gemeente besluit later definitief of de
rotonde aangelegd wordt. Voor de aanleg van de rotonde en de aansluiting op de Sportparklaan, moet
er eerst een besluit worden genomen over de inrichting van de voetbalvelden. Dit besluit moet uiterlijk 1
december 2021 worden genomen. Als er wordt besloten dat er geen rotonde komt dan blijft de huidige
aansluiting gehandhaafd. Deze wordt wel geoptimaliseerd voor verkeersveiligheid.

5. Planning
Wat
Start aanbestedingsprocedure
Gunning van het werk aan een aannemer
Uitwerken ontwerp naar definitief plan door gekozen
aannemer
Start werkzaamheden
Einde werkzaamheden

Wanneer
Maart 2020
November 2020
december 2020 – maart 2021
Tweede kwartaal 2021
Vierde kwartaal 2022

Na realisatie zal de aannemer onderhoud uitvoeren voor de komende 10 jaar.
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