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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.
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. Bomen(kap)
Oirschot
Voor een betere verkeersveiligheid en om ruimte te maken voor de nieuwe rotondes en het fietspad
moeten bomen verdwijnen. De vergunning voor het kappen van een deel van de bomen is door
de gemeente Oirschot al verleend. Daarnaast zal door de provincie nog een nieuwe (aanvullende)
vergunningaanvraag worden ingediend. De aanvulling heeft te maken met het creëren van goede
zichthoeken voor verkeer dat de provinciale weg oprijdt. De aanvraag betreft het deel van de
N395 buiten de bebouwde kom. De omgevingsdienst zal een besluit nemen over de aanvraag. Na
goedkeuring zal het besluit zes weken ter inzage liggen. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken
tegen het besluit.

Hilvarenbeek
Ook de gemeente Hilvarenbeek heeft inmiddels ingestemd met bomenkap, nadat in eerste instantie
de kap van de buitenste rij bomen tussen de Turkaaweg en de Schutweg werd tegengehouden.

Deze kap is helaas noodzakelijk omdat door de aanpassing van de
weg (het maken van een uitbuiging) de fietspaden verder naar buiten
komen te liggen.

Ontwerp de scheper

4. Stikstofmaatregelen

Visualisatie toekomstige situatie nabij Diessen

Herplant
De herplant van de bomen is zorgvuldig afgestemd met de
gemeenten Oirschot en Hilvarenbeek en de (dorps)raad en
burgerinitiatieven van Oostel- en Middelbeers. In de Beerzen is
aansluiting gezocht bij de herontwikkeling van het dorpshart. Met
stedenbouwkundig bureau BRO, dat ook het nieuwe dorpshart
ontworpen heeft, is gekeken naar een betere inpassing van de
weg binnen de kommen. Waar er geen ruimte is om groen bij te
planten is gekozen voor het planten van hagen en bomen in een
aantal voortuinen. In augustus zijn bewoners aan de N395 bezocht
in de dorpskernen, hier zijn afspraken gemaakt over het eventueel
aanbrengen van hagen en bomen in de voortuinen. Dit alles leidt tot
een rustiger en vooral leefbaardere uitstraling in de kernen. Op deze
manier wordt een groener en rustiger beeld van de weg gemaakt.

2. Besluit rotondes De Klep en
Haagakkers
De gemeenteraad van Oirschot heeft ingestemd met de aanleg van
de rotonde Haagakkers. De aanleg wordt momenteel in procedure
gebracht. Over de rotonde bij sportpark De Klep neemt de
gemeenteraad in een later stadium een besluit.

3. Grondaankoop
Vrijwel alle gronden die nodig zijn voor de aanleg van de kruising
bij de Scheper zijn aangekocht. De verwachting is dat de laatste
onderhandelingen positief worden afgerond. Ook de gesprekken
over gronden van de provincie die in gebruik genomen waren door
bedrijven of particulieren zijn zo goed als afgerond. In overleg met
deze terreineigenaren kijkt de provincie of een maatwerkoplossing
mogelijk is. De aankoop van de benodigde gronden voor het
aanleggen van de rotonde Haagakkers loopt nog.

Wellicht heeft u iets in het nieuws erover gehoord, de uitspraak van
de Raad van State over PAS (Programma Aanpak Stikstof). Projecten
die extra stikstofuitstoot opleveren, zoals ook de herinrichting en
bijbehorende omleidingen van de N395, hebben een ontheffing
in het kader van de PAS nodig. Nu blijkt de PAS in strijd te zijn met
Europese natuurwetgeving. Het is op dit moment nog niet duidelijk
wat dit betekent voor de werkzaamheden aan de N395, maar het
zal tot vertraging in de voorbereiding leiden. In de komende maand
zullen nieuwe berekeningen worden gemaakt. Aan de hand van
de uitkomsten zal nagegaan worden welke (in dit geval) minimale
invloed de geplande uitvoering van de werkzaamheden op de
omgeving zal hebben. Ook wordt bekeken hoe de provincie deze
invloed verder terug kan dringen. Dit zal in de volgende nieuwsbrief
verder aan bod komen. De voor dit werk noodzakelijke omleidingen
leiden tot een (tijdelijke) verhoogde stikstofbelasting op nature 2000
gebied.

5. Nieuwe omgevingsmanager
gestart
Tot mei dit jaar was bij de provincie Ard van Eck als
omgevingsmanager verbonden aan de N395. Hij heeft zijn taken
inmiddels overgedragen aan Martin den Hollander. Hij is nu het
aanspreekpunt bij de provincie voor alle partijen die betrokken zijn
bij de herinrichting van deze weg. U kunt hem mailen via N395@
brabant.nl.

6. Kort nieuws
• Op het terrein van “De Wok” in de kern van Oostelbeers komen
woningen en appartementen. Over de plaats van de in- en
uitrit op de N395 naar de woningen is een goede afstemming
geweest met de projectontwikkelaar. Hier wordt gekeken in
hoeverre de adviezen en wensen voor het groen (bomen en
struiken) in het ontwerp meegenomen kunnen worden
• Er is door Hilvarenbeek een besluit genomen over de
straatlantaarns in de kern Diessen. De bestaande masten worden
in kader van duurzaamheid hergebruikt
• Zoals u waarschijnlijk al heeft gezien zijn de werkzaamheden
voor het aanpassen van de K&L ter plaatste van de aan te leggen
kluifrotonde gestart. De werkzaamheden lopen door tot het einde
van dit jaar.

• De provincie neemt het beeld dat in het BRO plan voor de beersen is opgesteld zo veel mogelijk over in
de aanbesteding. Dit om de beleving en de leefbaarheid in de dorpskernen zoveel mogelijk te vergroten
nadat het project is gerealiseerd.

7. Vanuit de gemeenten

Colofon
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De provincie heeft beide gemeenten gevraagd in te stemmen met de uitvoeringsovereenkomst waarin de
gemeentelijke bijdragen worden geregeld. Intussen hebben beide gemeenteraden daarmee ingestemd.

8. Planning

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

Naar verwachting is in het tweede kwartaal 2020 bekend welke aannemer de werkzaamheden gaat
uitvoeren. Die begint dan in de zomer van 2020 met de voorbereiding van de werkzaamheden. De
werkzaamheden zullen tot eind 2021 duren.

Wat
Omleggen kabels en leidingen
Voorbereiding aanbesteding werk
Gunning werkzaamheden
Uitwerken ontwerp
Start uitvoering
Oplevering werk
Nazorg en afronding

Wanneer
Najaar 2019
Najaar 2019 en eerste kwartaal 2020
Tweede kwartaal 2020
Zomer 2020
Najaar 2020
Einde 2020
2021

Zoals gezegd is de planning onzeker geworden door de uitspraak van de Raad van State over de PAS (zie
onder 4). Het bovenstaande schema is dus onder voorbehoud.
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