Reconstructie N324 Oss-Grave
Nieuwsbrief 12, mei 2019

De provincie Noord-Brabant
voert een reconstructie uit aan
de N324. Het traject loopt
van knooppunt Paalgraven bij
Ecoduct Maashorst tot aan de
brug over de Maas bij Grave.
Doel van het project is om de
weg opnieuw in te richten zodat
de doorstroming, veiligheid en
leefbaarheid verbeteren.
Zo worden er nieuwe rotondes
gebouwd en bestaande
kruisingen krijgen geavanceerde
verkeersregelinstallaties. Het
aantal aansluitende zijwegen
en inritten van percelen
vermindert ten behoeve van de
verkeersveiligheid.

De N324 is weer open!

Sinds zondag (5 mei) is het tweede deel van de grootschalige afsluiting
(totaal 8 weken) voorbij. Vanwege regen tijdens de uitvoering
afgelopen weekend hebben we echter niet alle markeringen kunnen
aanbrengen. Deze zullen komende weken in de nachtelijke uren
worden aangebracht. De reconstructie van de N324 is hiermee
grotendeels afgerond en het verkeer kan weer doorrijden. Exact 1 jaar
geleden zijn de werkzaamheden aan de weg gestart en nu is de weg
weer klaar voor gebruik. Er is door de aannemer BAM Infra hard
gewerkt, onze complimenten daarvoor. Wij wensen u veel rijplezier toe!
Op 15 mei aanstaande zullen wij de weg op een feestelijke manier openen en u bent
daarbij van harte welkom. De openingshandeling zal om 10.00 uur starten op het
stadhuis in de gemeente Grave. Aanwezig zijn onder andere de gedeputeerde Mobiliteit
(Christophe van der Maat) en betrokken bestuurders uit beide gemeenten. Wilt u hierbij
aanwezig zijn? Dan kan, maar dan ontvangen wij graag een aanmelding via de mail.
Deze kunt u tot uiterlijk 10 mei aanstaande sturen aan N324@brabant.nl. Graag uw naam
vermelden in de aanmelding.

Terugblik
De werkzaamheden van de afgelopen weken bestonden vooral uit:
•
Aanleg Watt-way (zonnepanelen in het wegdek van het fietspad)
•
Aanleg van klinkergoten
•
Aanleg nieuwe rotonde Industriestraat
•
Aanleg van groene middengeleiders
•
Aanleg van een nieuwe riolering ter hoogte van de Trompetterstraat onder de
N324 door
•
Plaatsen van bewegwijzering, lichtmasten en verkeerslichten
Vooral aan de Koninginnedijk in Grave is veel overlast ervaren door sluipverkeer en hard
rijdend verkeer. De gemeente heeft vervolgens aanvullende verkeersmaatregelen genomen
door het plaatsen van borden met een maximumsnelheid van 30 km/h.
Komende weken zal de aannemer nog wat restpunten afwerken, maar de planning is dat
eind mei de grootschalige werkzaamheden met (verkeers)hinder zijn afgelopen.
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Vooruitblik
Op dit moment wordt een bestemmingsplanprocedure doorlopen voor de volgende en laatste fase van de
reconstructie N324. Deze laatste fase bestaat uit de aanleg van een rotonde ter hoogte van de Tolschestraat
en de verplaatsing van tankstation Tango naar de Industriestraat in Grave. De (voorlopige) planning voor de
bestemmingsplanprocedure is als volgt:
•
•
•
•

van 29 mei 2019 tot en met 9 juli 2019 als ontwerp ter inzage en open voor zienswijzen;
behandeling van het definitieve plan op 16 september 2019 in de gemeenteraad;
beroepstermijn van 3 oktober 2019 – 13 november 2019.
Verwachte start aanleg rotonde Tolschestraat: voorjaar 2020.

Dit is voorlopig de laatste nieuwsbrief. De berichtgeving via de bouwapp van de BAM wordt ook minder. Als de werkzaamheden aan de
Tolschestraat worden opgestart zullen we u hierover infomeren.
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