
16-1-2016 Goed bezochte inloopbijeenkomsten - Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

http://www.oostelijkelangstraat.nl/Nieuws/Nieuwsberichten/375890.aspx?t=Goed+bezochte+inloopbijeenkomsten 1/1

Goed bezochte inloopbijeenkomsten
Lian Wijntjes 12 oktober 2015

Ruim 200 geïnteresseerden werden op 28 + 30 september 2015 bijgepraat over de laatste ontwikkelingen binnen de Gebiedsontwikkeling Oostelijke
Langstraat.Belangrijkste boodschap was dat we een stap extra in het proces toevoegen, waarbij we het publiek ook willen betrekken.Hiervoor nemen we extra tijd

Verrijking
Het afgelopen half jaar is gebleken dat GOL leeft. We hebben een zeer constructieve bijdrage ontvangen vanuit de omgeving. Zowel de opmerkingen tijdens de
schetssessies als de reacties op de NRD hebben ons goede inzichten gegeven. Die inbreng uit de omgeving stellen we erg op prijs. En we zijn er van overtuigd dat de input
een verrijking kan zijn voor de gebiedsontwikkeling.

Drie bewonersgroepen
Tijdens de avonden lieten we zien wat we tot nu toe hebben opgehaald vanuit het formele en informele traject. Zo ontvingen we een aantal quick wins (zoals een struinpad
door een natuurgebied). Verder zijn er diverse goed onderbouwde en mogelijk kansrijke ideeën binnengekomen. We hebben veel bruikbare informatie ontvangen en
daarom hebben we besloten om binnen drie gebieden varianten opnieuw naast elkaar te leggen naar aanleiding van de zienswijzen die we hebben ontvangen. Dit geldt
voor de Baardwijkse Overlaat, de omgeving rond aansluiting 43 bij Nieuwkuijk en de toegangswegen bij Vlijmen-Oost. Hierbij willen we met een kleine afvaardiging vanuit
de omgeving in bewonersgroepen de afweging van enkele varianten doorlopen. Tijdens de avonden hebben de aanwezigen zich kunnen aanmelden voor deze groepen.
We zijn nu bezig om evenwichtige verdeling te maken.

Voorkeursalternatief
De uitkomsten vanuit de bewonersgroepen in de drie gebieden gebruiken we als onderdeel van de integrale afweging. Het is naast de afwegingen van de adviesgroep
input voor het besluit dat de stuurgroep eind dit jaar neemt voor de definitieve voorkeursvariant. Daarmee gaan we vervolgens verder het traject in, richting de
milieuonderzoeken, om te komen tot een Milieueffectrapport (MER).

Vervolgproces
Mocht de uitkomst van het variantenonderzoek leiden tot een nieuw ontwerp dan houden wij opnieuw een schetssessie voor de betreffende gebieden. Om deze stappen
zorgvuldig te doorlopen nemen we extra tijd voor dit hele traject. Dit betekent onder andere dat we een jaar later dan gepland, eind 2016, uw kant op komen met een
terugkoppeling van de ontwerpen en de conceptresultaten van de onderzoeken voor het Milieueffectrapport.
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