Nieuwsbrief N395 Herinrichting Hilvarenbeek – Oirschot
Nummer 15, december 2021

Inhoudsopgave
1. Fase 1 en fase 5 zijn
bijna klaar
2. Afronding werkzaamheden
3. Informatiebijeenkomst
werkzaamheden 2022
4. Zonnefietspad
5. Eekhoornbrug
6. Vooruitblik
7. Kerstvakantie

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. De reconstructie van en het onderhoud aan
de weg duurt tot eind 2022.

1. Fase 1 en fase 5 zijn bijna klaar
De werkzaamheden tussen Hilvarenbeek en de Rijtseweg in Diessen (fase 1) en die bij de aansluiting
op de A58 (fase 5) zijn bijna afgerond.
Het asfalt was aan het einde van zijn levensduur, daarom hebben we het asfalt vervangen voor een
stiller type, dat minder geluidsoverlast geeft. In de eerste fase van de werkzaamheden aan de N395
is in Hilvarenbeek de nieuwe kluifrotonde aangelegd. Tussen Hilvarenbeek en Diessen is de kruising
van de N395 met de Waterstraat aangepakt. In de dorpskern van Diessen zijn de rotonde bij de
Meiraap en de kruisingen met de N395 onder handen genomen.
In fase 5 is de aansluiting van de N395 op de A58 verbeterd, en er zijn nieuwe verkeerslichten
geplaatst. Vanuit Oostelbeers richting Eindhoven (A58) is een vrije rechtsafstrook aangelegd.
De aansluiting met het bedrijventerrein De Scheper is volledig gereconstrueerd en voorzien van
verkeerslichten. De fietsoversteekplaats over de Wintelresedijk is verwijderd. Scholieren naar het
Kempenhorst college hoeven de N395 niet meer over te steken. Dit alles komt de veiligheid en
de algehele verkeersdoorstroming ten goede. Er zijn drone beelden van de eerste twee fases.
Bekijk ze hier.

2. Afronding werkzaamheden
BAM Infra voert naast de hoofdrijbaan nog enkele afrondende
werkzaamheden uit. Ook zijn er de afgelopen tijd op enkele locaties
verbeteringen of herstelacties uitgevoerd.

Drempels Diessen
Uit Diessen zijn veel klachten gekomen over de drempels, deze
zouden te steil zijn. Deze drempels zijn aangelegd met het doel
de snelheid te verlagen en zijn conform de richtlijnen. Dat betekent
niet dat wij de klachten niet serieus nemen. Momenteel bekijken we
samen met de gemeente of er een aanpassing nodig is. Als hier
meer over duidelijk is zullen wij dit laten weten via deze nieuwsbrief
en de projectenapp van BAM.

Voorrangssituatie kluifrotonde
We krijgen vragen over de voorrangssituatie voor fietsers op de
kluifrotonde. Fietsers hebben op de kluifrotonde geen voorrang meer.
Dit is een bewuste keuze, die in lijn is met de landelijke richtlijn.
De richtlijn is dat fietsers buiten de bebouwde kom géén voorrang
krijgen op rotondes. De kluifrotonde ligt buiten de bebouwde kom.
Uniforme verkeersregels zorgen voor duidelijkheid. Uit diverse
onderzoeken blijkt ook dat het daadwerkelijk veilig is voor fietsers om
geen voorrang te hebben. De nieuwe situatie is voor iedereen even
wennen, maar uiteindelijk veiliger.

3. Informatiebijeenkomst
werkzaamheden 2022
Net als afgelopen jaar organiseren we weer een online
informatiebijeenkomst over de werkzaamheden in 2022.
Deze vindt plaats op 24 januari 2022. Tijdens deze online
informatiebijeenkomst geven BAM en provincie meer uitleg over de
geplande werkzaamheden van de nog resterende fasen van de
reconstructie. Net zoals de vorige keer ontvangt u een nieuwsbrief
met daarin de uitnodiging voor deze bijeenkomst.

4. Zonnefietspad
Fietsen combineren met het opwekken van energie. Dat kan op het
fietspad in Oirschot vlakbij het viaduct over de A58. Tenminste, als
de zon schijnt. Want op een gedeelte van de fietsroute langs de
Kempenweg net ten zuiden van de A58, is recent een zonnefietspad
aangelegd. Het fietspad is 35 meter lang en heeft zonnepanelen in
het wegdek. Over de zonnepanelen heen zit een laag die slijtage
voorkomt door bijvoorbeeld het weer, intensief gebruik of strooizout
in de winter.
Ook hoeven fietsers niet bang te zijn voor gladheid. Het fietspad
voelt stroef aan en voorkomt daarmee glijpartijen. Het totale
oppervlakte van alle zonnepanelen bedraagt 100 vierkante meter,
en is goed voor een jaarlijkse stroomopbrengst van 10.000 KWh.
Die opbrengst is vergelijkbaar met het verbruik van drie huishoudens.

plaatsen zonnepanelen op fietspad
bij viaduct over A58 in Oirschot
De aanleg van het zonnefietspad is een pilot. Er zijn drie soorten
zonnepanelen geplaatst. De systemen ervan zijn afzonderlijk
aangesloten en gemonitord.

5. Eekhoornbrug
Weggebruikers zijn er in soorten en maten. En dus denken we ook
aan de verkeersveiligheid van dieren. Eekhoorns bijvoorbeeld. Ook
hen bieden we graag een veilige oversteekplaats. En daarom hangt
er sinds kort een eekhoornbrug over de weg aan de noordzijde
van de afrit A58. De eekhoornbrug ligt bij bushalte Kempenweg,
en verbindt het gebied van speelbos De Kemmer met het gebied
rondom De Kruik en De Theetuin. De diertjes gaan vast volop gebruik
maken van hun nieuwe brug.

6. Vooruitblik

Colofon

Tussen week 52 en week 5 voert BAM geen buitenwerkzaamheden uit. Wel wordt er in deze periode op
diverse plaatsen gewerkt aan kabels en leidingen. Dit gebeurt in opdracht van de nutsbedrijven.
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Studio Van Elten
In week 5 gaat fase 4 van start. Fase 4 loopt vanaf de kruising Beerschotseweg/Kempenweg tot aan de
kruising Lindeakkers/Antoniusstraat. We starten begin februari met de werkzaamheden op een deel van het
fietspad in Oostelbeers. Vanaf eind februari zijn we weer aan de weg zelf aan het werk. Aanwonenden en
aanliggende bedrijven krijgen hierover in januari een brief. Overige belangstellenden en belanghebbenden
ontvangen ná de online informatiebijeenkomst op 24 januari weer een nieuwsbrief.

7. Kerstvakantie
Tijdens de feestdagen zijn de beide projectteams van de provincie en BAM twee weken afwezig (week 52
en 1). Bij calamiteiten kunt u de provincie altijd bereiken op het telefoonnummer 073 – 680 73 68 (24 uur
per dag bereikbaar).
Vanaf 10 januari 2022 gaan wij weer aan het werk en staan wij u graag weer te woord.

Wij wensen u prettige feestdagen!

Aan- of afmelden voor
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of via een bericht aan
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