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De provincie Noord-Brabant bereidt de herinrichting van de N395 van
Hilvarenbeek naar Oirschot voor. Het doel is om de weg veiliger te maken en de
leefbaarheid in de dorpen te verbeteren. In 2013 is in een planstudie onderzocht
hoe de problemen op de N395 het best opgelost kunnen worden. Op basis
van deze uitkomsten is bepaald dat de weg uniformer en veiliger ingericht
kan worden. In de kommen worden de fietspaden waar mogelijk verbreed, de
oversteekbaarheid in de dorpen wordt verbeterd en de kwaliteit van de weg wordt
verhoogd door een betere inrichting.
Op dit moment is het ontwerp van de N395 nagenoeg definitief. De belangrijkste
wijzigingen zijn de aanpassing van de inrichting van de Hoogdijk in Middelbeers en
de inrichting van de Andreasstraat in Oostelbeers. Deze zijn aangepast in overleg
met de gemeente Oirschot, Dorpsraad Oostelbeers, Buurtbeheer Middelbeers en
Initiatiefgroep Dorpshart Middelbeers.
U kunt de ontwerpen bekijken via de website van de provincie.
In deze nieuwsbrief kunt u meer lezen over de voortgang van het project.

1. Kluifrotonde aansluiting N269/N395
Afgelopen zomer is voor de aanleg van de kluifrotonde (aansluiting N269/N395) een aanvraag
omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente Hilvarenbeek. Er is een ruimtelijke procedure
nodig, omdat de kluifrotonde voor een klein stukje op grond komt te liggen wat nu de bestemming
groen in plaats van verkeer heeft. De vergunning is inmiddels door de gemeente verleend. Hiertegen
staat bezwaar open. De gemeente communiceert hierover via haar gebruikelijke kanalen als de
Hilverbode en de website.

Inloopavond
Op 10 oktober 2018 heeft de provincie
Noord-Brabant op verzoek van de gemeente
Hilvarenbeek en omwonenden tijdens een
informatieavond een toelichting gegeven op
de kluifrotonde. De aanwezigen hebben veel
vragen gesteld over de kluifrotonde, vooral
over de veiligheid van fietsers en het effect van
de kluifrotonde op de verkeersafwikkeling op
de Diessenseweg in Hilvarenbeek. Tijdens de
informatieavond is uitgelegd waarom de kluifrotonde een gunstig verkeersveiligheidseffect heeft en
de voorkeur heeft boven de huidige situatie of een kruispunt met verkeerslichten. Vanwege de zorgen
van bewoners heeft de gemeente Hilvarenbeek aan een onafhankelijk expert (Stichting Wetenschap
Onderzoek Verkeersveiligheid) gevraagd een second-opinion te geven op het ontwerp. Het SWOV

onderschrijft dat een kluifrotonde met fietsers uit de voorrang de
voorkeur heeft boven een kruispunt met voorrangsregeling of
verkeerslichten. In overleg met de gemeente Hilvarenbeek wordt nog
bekeken of de oversteekplaats voor fietsers nog extra benadrukt kan
worden. Dit kan bijvoorbeeld door stalen silhouetten te plaatsen.

Meer weten?
U kunt de presentatie die op 10 oktober is gehouden bekijken op de
website. Ook vindt u daar een verslag van de bijeenkomst als ook
het adviesrapport van SWOV.

2. Inpassing

3. Rotondes De Klep en Haagakkers

Op de N395 wordt niet alleen het asfalt vervangen, maar ook de
directe omgeving van de weg wordt aangepast. De aanpassing
bestaat onder meer uit de aanleg van drie rotondes, drie kruispunten
van verkeerslichten voorzien en de aanpassing van diverse kruisingen
(vaak in combinatie met de aanleg van oversteekplaatsen voor
fietsers en voetgangers). Hiervoor moeten bomen worden gekapt. Ter
compensatie worden weer nieuwe bomen aangeplant. Daarnaast
zijn vanuit de bewonersorganisaties ideeën aangedragen voor het
‘vergroenen’ van de dorpen. Deze zijn in opdracht van de gemeente
Oirschot door bureau BRO verwerkt in een inrichtingsplan voor de
dorpskernen van Oostelbeers en Middelbeers. Ook de gemeente
Hilvarenbeek legt de laatste hand aan de groenvisie voor de N395.
Aanvullend gaat de gemeente Hilvarenbeek ook de straatlantaarns
in de kern Diessen vervangen door een versie die lager is en qua
vormgeving beter past bij de omgeving.
De plannen worden door de provincie Noord-Brabant samen met
de gemeenten en bewonersorganisaties uitgewerkt in het ontwerp.
Hierbij wordt naast een mooie uitstraling ook gelet op veiligheid en
of het onderhoud goed gedaan kan worden. Zo mag vanwege de
verkeersveiligheid de beplanting bij kruisingen en oversteekplaatsen
niet te hoog worden.

De ontwerpen van rotonde De Klep, ter hoogte van de huidige
locatie van het sportpark De Klep, en rotonde Haagakkers bij de
oostelijke komgrens Oostelbeers zijn gereed. Momenteel wordt nog
gewerkt aan een groene inpassing en worden voorbereidingen
getroffen voor de grondverwerving.
Beide rotondes hebben een vrijliggend fietspad en voetpad, waarbij
de fietsers en voetgangers voorrang hebben. Door de rotondes
wordt de snelheid van de auto’s verlaagd en zal er een veel veiligere
situatie ontstaan. Door de lagere snelheid bij de rotondes wordt

het oprijden van de N395 makkelijker. Er wordt voor een goede
afwatering gezorgd. In de nieuwe situatie een grotere oppervlakte
verhard is.

weigering bezwaar ingediend en heeft haar bezwaar toegelicht bij
de bezwaarcommissie van de gemeente Hilvarenbeek. Het college
van B&W gaat hierin binnenkort een definitief besluit nemen.

6. Bestemmingswijzigingen en
vergunningen in de gemeente
Oirschot
Afgelopen zomer zijn omgevingsvergunningen aangevraagd voor
ca. 10.000 m2 die nodig is voor de aansluiting van het bedrijfsterrein
De Scheper bij Oirschot. Het besluit zal waarschijnlijk begin 2019
genomen worden.
Binnenkort zal een omgevingsvergunningaanvraag voor de afwijking
van het bestemmingsplan voor de rotondes Haagakkers en De
Klep worden ingediend. Ook wordt gestart met de aankoop van
de benodigde gronden. Hierover hebben we al verkennende
gesprekken met de eigenaren gevoerd.
Voor de omwonenden en belanghebbenden zal in het vroege
voorjaar van 2019 een informatieavond worden georganiseerd.

4. Onderzoeken

7. Solar road pilot (fietspad)

Op diverse locaties zijn bodem- en verhardingsonderzoeken
uitgevoerd. Zo is op de plek waar de rotondes De Klep en
Haagakkers komen onder andere de bodemkwaliteit en
draagkracht van de bodem onderzocht. Deze gegevens zijn
nodig voor de aanvraag van de omgevingsvergunningen en
voor de juiste technische specificaties voor de aanleg van de
rotondes. Ook is er bodemonderzoek gedaan in verband
met de rioleringswerkzaamheden in de Hertog Janstraat in
Middelbeers. De gemeente wil een regenwaterriool aanleggen
vanaf het Doornboomplein tot de kruising met de Kosterstraat/
Erica, om de steeds extremer wordende buien te kunnen verwerken.
Deze werkzaamheden zullen gecombineerd worden met de
werkzaamheden aan de N395.

De provincie Noord-Brabant wil de CO2-uitstoot verminderen om
de klimaatdoelstellingen te halen. Zij onderzoekt of de integratie
van duurzame energie in de infrastructuur hierbij een rol kan spelen.
De provincie wil daarom een pilot uitvoeren met het toepassen van
zonnepanelen op het fietspad nabij het viaduct over de A58. Hierbij
zal vooral ook gelet worden op de beheers- en onderhoudskosten en
levensduur van de zonnepanelen. Er is gekozen voor deze locatie,

5. Bomenkap
Voor een betere verkeersveiligheid en ruimte voor realisatie
van fietspad en rotondes zullen in de kernen bomen gerooid
moeten worden. De aanvraag hiervoor wordt ingediend bij de
gemeente. Na goedkeuring van de aanvraag zal de gemeente
een besluit nemen en ter inzage leggen. Tegen dit besluit kunnen
belanghebbenden bezwaar maken.
Voor de bomenrij buiten de kom Diessen richting Middelbeers
(60 km/u-gedeelte) is de kapvergunning door de gemeente
Hilvarenbeek onlangs geweigerd. De provincie heeft tegen de

omdat hier weinig begroeiing(schaduw) is. De opgewekte stroom zal gebruikt worden voor de voeding van
de verlichting of de verkeerslichten in de buurt.

8. Gesprekken grondgebruik
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Het ontwerp van de reconstructie N395 is nagenoeg gereed. Om het ontwerp te kunnen realiseren, moet
op een beperkt aantal locaties grond aangekocht worden. Op een aantal locaties is grond van de provincie
in gebruik genomen door particulieren of bedrijven. Meestal gaat het hier om smalle strookjes grond direct
grenzend aan de weg. Op de plekken waar dit het geval is, worden de gebruikers van een dergelijk stukje
grond individueel benaderd voor een gesprek.

Opmaak

9. Planning

Studio Van Elten

Naar verwachting is in het derde kwartaal 2019 bekend welke aannemer de werkzaamheden gaat
uitvoeren. Die begint dan in het najaar van 2019 met de voorbereiding van de werkzaamheden. De
werkzaamheden zullen tot medio 2021 duren.

Wanneer
4e kwartaal 2018 en
1e kwartaal 2019

3e kwartaal 2019
4e kwartaal 2019
4e kwartaal 2019
2de kwartaal 2021

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

Werkzaamheden
Gesprekken aanwonenden;
Inspraak Omgevingsvergunningen De Klep en Haagakkers;
Bestemmingsplanwijzigingen;
Grondverwervina;
Opstellen contract
Gunning werk
Voorbereiden wegwerkzaamheden door aannemer
(waarschijnlijke) start herinrichting
Werk gereed
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de nieuwsbrief kan via
www.brabant.nl/N395
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N395@brabant.nl De
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keren per jaar.

