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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 gestart
Gedeputeerde Staten heeft toestemming gegeven om de aanbesteding te starten en een aannemer 
te kiezen. Naast het realiseren van de reconstructie van de N395 zal deze aannemer ook tien jaar 
verantwoordelijk zijn voor het onderhoud na oplevering van het project. 

Rekening houdend met de maatregelen vanwege het coronavirus, werkt de provincie door aan 
de voorbereidingen en aanbestedingsprocedure. Het aanbestedingsproces verloopt normaal 
gesproken al grotendeels digitaal. De provincie zal alternatieven inzetten voor onderdelen van het 
aanbestedingsproces die normaal gesproken fysiek plaatsvinden. Mochten er nieuwe inzichten zijn 
en/of vertragingen door het coronavirus ontstaan, dan vermelden we dat in de volgende nieuwsbrief. 
Afhankelijk van verdere ontwikkelingen staat de gunning van het werk gepland in november 2020. 

2. Stikstof
Bij een deel van de werkzaamheden zal er tijdelijk een, zeer geringe, verhoogde stikstofuitstoot 
zijn. De provincie zal dit tot een minimum beperken, bijvoorbeeld door gerichte keuzes bij 
omleidingsroutes en door eisen te stellen aan het materieel dat wordt ingezet. Negatieve effecten op 
de Natura 2000-gebieden zullen hierdoor achterwege blijven. Als de werkzaamheden klaar zijn, is 
er geen structurele verhoging van de stikstofdepositie. Sterker nog: als er niets wordt gedaan zal er 
juist meer stikstof uitgestoten worden door de toename van opstoppingen.
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3. Omgevingszaken  
Vanuit buurtbewoners nabij de Toekomstweg/Beerseweg, tussen Diessen en Middelbeers, is een 
gezamenlijke klacht gekomen ten aanzien van de huidige verkeersveiligheid. Er wordt door de provincie 
bekeken of het mogelijk is om op korte termijn al maatregelen te nemen, bijvoorbeeld door het plaatsen van 
waarschuwingsborden. Ook wordt gekeken naar de locatie van de bushalte, bijvoorbeeld door deze te 
verplaatsen om de veiligheid te vergroten. 

4. Groen
De gemeente Hilvarenbeek heeft de aangevraagde kapvergunningen afgegeven. Door bezwaarmakers is 
bij de rechtbank beroep en een schorsingsverzoek ingediend tegen de kap van de eikenlaan ten oosten van 
Diessen (tussen de Turkaaweg en Schutweg). Dit schorsingsverzoek is, zoals werd verwacht, door de rechter 
gehonoreerd. De beroepszaak moet nog voor de rechter komen. Wanneer deze zaak dient is nog niet 
bekend. De zitting loopt door de Corona-crisis waarschijnlijk vertraging op. Tot de rechter uitspraak doet, zal 
niet met de kap van de eiken worden gestart.

5. Planning

Wat Wanneer
Start aanbestedingsprocedure Maart 2020
Gunning van het werk aan een aannemer November 2020
Uitwerken ontwerp naar definitief plan door gekozen 
aannemer

Derde kwartaal 2020 – maart 2021

Start werkzaamheden Eerste kwartaal 2021
Einde werkzaamheden Vierde kwartaal 2022

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