
Inhoudsopgave
1. Uitnodiging online 

informatiebijeenkomst 
2. Tweede 

informatiebijeenkomst 
begin 2022

3. Meer weten of vragen
4. Op de hoogte blijven?

Nieuwsbrief N395 Herinrichting Hilvarenbeek – Oirschot
Nummer 12, mei 2021

BAM Infra bv start 14 juni a.s. met de reconstructie van de N395 tussen 
Hilvarenbeek en Oirschot. Zoals u misschien heeft gezien zijn de voorbereidingen 
in volle gang. Zo zijn er bouwborden en piketpaaltjes geplaatst en vinden er 
metingen en (boor)onderzoeken plaats. Verkeer kan tijdens de voorbereidende 
werkzaamheden gewoon gebruik maken van de weg.  

1. Uitnodiging online informatiebijeenkomst 

De reconstructie van de N395 is een groot project, waarbij we in de dorpen Diessen, Oostelbeers 
en Middelbeers aan het werk zijn. Om u over het project te informeren organiseren de provincie 
Noord-Brabant en BAM op maandag 31 mei a.s. een online informatiebijeenkomst. Wij nodigen u 
van harte uit om deze informatiebijeenkomst bij te wonen. Tijdens deze bijeenkomst lichten wij toe 
waarom de werkzaamheden nodig zijn, wat er gaat gebeuren en informeren wij u over de planning. 
De werkzaamheden duren tot eind 2022. Er wordt extra aandacht besteed aan de werkzaamheden 
die in 2021 gepland staan. Na deze bijeenkomst bent u op de hoogte van de aanpak, de hinder 
en hinderbeperkende maatregelen die worden genomen.

Wanneer en hoe
De online informatiebijeenkomst vindt plaats op maandag 31 mei a.s.. De bijeenkomst start om 
20.00 uur en duurt ongeveer 45 minuten. Om de bijeenkomst te kunnen bijwonen, moet u zich bij 
aanvang registreren via deze link: https://live.sommedia.nl/N395 (houdt u daarbij rekening met tijd 
om te registreren).
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Live uitzending
Deze bijeenkomst kunt u volgen via een livestream. Zo kunt u thuis vanuit uw woonkamer de 
informatiebijeenkomst live bijwonen. U heeft de mogelijkheid om tijdens de bijeenkomst vragen te stellen via 
een chatfunctie. Zoveel mogelijk vragen worden behandeld tijdens de bijeenkomst. Via de BAM projecten 
app en in de nieuwsbrief van juni wordt gereageerd op alle vragen, ook op die niet zijn behandeld in de 
bijeenkomst. Als het nodig is, nemen we achteraf ook individueel contact op met deelnemers die dat hebben 
aangegeven.   

Via de link https://live.sommedia.nl/N395 kunt u tot een week na de bijeenkomst de webcast nog eens 
rustig terugkijken. Er is dan géén mogelijkheid meer tot het stellen van vragen via de chatfunctie. 

De informatiebijeenkomst wordt gelijktijdig ook uitgezonden via EENFM! in Oirschot (Ziggo kanaal 36, KPN 
kanaal 1316, Trined kanaal 520). 

2. Tweede informatiebijeenkomst begin 2022

In januari 2022 organiseren we een tweede informatiebijeenkomst met nadere informatie over 
werkzaamheden die plaats gaan vinden in 2022. 

3. Meer weten of vragen

Heeft u al vragen over de werkzaamheden? Of heeft u een bijzondere situatie waarvoor afstemming nodig 
is? Neem dan contact op met mevr. Ted van Dam of dhr. Mike Heerkekop, de omgevingsmanagers van 
BAM. Dit kan via telefoonnummer 070 - 370 05 21, of stuur een e-mail naar: N395@BAM.com

4. Op de hoogte blijven?

• Download gratis de “BAM infra projecten” op uw smartphone voor de actuele informatie, 
planning en omleidingsroutes.  
Scan deze QR code en download de app op uw smartphone. Beschikbaar voor smart-
phones met een Android of Apple platform. 

• Ook kunt zich op de website aanmelden voor de digitale nieuwsbrief www.brabant.nl/nieuws-
briefN395. U ontvangt de nieuwsbrief automatisch in uw mailbox. 

• Of lees meer op de website www.brabant.nl/N395 
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