
16-1-2016 Inloopbijeenkomst trechteringsproces - Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

http://www.oostelijkelangstraat.nl/Nieuws/Nieuwsberichten/393633.aspx?t=Inloopbijeenkomst+trechteringsproces 1/1

Inloopbijeenkomst trechteringsproces
Lian Wijntjes 22 december 2015

Op dinsdag 19 en donderdag 21 januari organiseren we een inloopbijeenkomst voor alle betrokkenen uit het GOL-gebied. Dan komen het informele en formele traject
samen, dat we de afgelopen maanden voor GOL hebben doorlopen.

We laten u dan onder andere de uitkomsten van het trechteringsproces zien. We nodigen u uit voor een van de volgende inloopbijeenkomsten:

Gebied West (Waalwijk – Drunen West met o.a. de Baardwijkse Overlaat)
Datum:           19 januari 2016
Tijd:                 18.00 - 21.00 uur
Locatie:           Voorste Venne, Afrikalaan 100 in Drunen

Gebied Oost (Heusden en ‘s-Hertogenbosch met o.a. het gebied rond aansluiting Nieuwkuijk en randweg Vlijmen)
Datum:           21 januari 2016
Tijd:                 18.00 - 21.00 uur
Locatie:           D’n Bork, Nieuwkuijksestraat 139 te Nieuwkuijk

De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het trechteringsproces. Input hiervoor zijn de zienswijzen op de notitie Reikwijdte en Detailniveau geweest, de
ideeën uit de schetssessies en de opmerkingen tijdens de variantenoverleggen, individuele gesprekken en in mails. Tijdens de variantenoverleggen in november, hebben
we argumenten van de omwonenden op de diverse varianten verzameld. Ook zijn er nieuwe varianten ingebracht. Dit is allemaal door ons bekeken.

Wat laten we u nu zien?
Eind januari komt dit alles bij elkaar. U kunt tijdens de inloopavond zien wat we aan de stuurgroep gaan aanbieden. We laten u zien hoe de trechtering heeft
plaatsgevonden en welke varianten zijn bekeken. Daarnaast kunt u zien wat is gedaan met de resultaten uit de variantenoverleggen. Ook willen we nader ingaan op
gestelde vragen over nut en noodzaak en de doelstellingen voor GOL.

Stuurgroep besluit
Op basis van al deze input neemt de stuurgroep eind januari een besluit. Op dit besluit kunnen geen zienswijzen, meningen of andere reacties worden ingediend. Dat komt
weer op een later moment in het proces: bij het ter visie gaan van het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan en het milieueffectrapport . De stuurgroep kiest in januari de
voorkeursvariant waarmee we het vervolgtraject ingaan.

Eerst onderzoeken en ontwerpen
Dit vervolgtraject bestaat uit verschillende onderdelen. Zo voeren we onderzoeken uit om de milieueffecten in beeld te krijgen. Ook werken we de maatregelen na het
stuurgroep besluit verder uit in ruimtelijke ontwerpen, zodat u kunt zien hoe de plannen er in de omgeving uit komen te zien. Verder stellen we een Provinciaal
Inpassingsplan (PIP) op. Al deze werkzaamheden duren nog zeker twee jaar. In de tussentijd houden we u zeker op de hoogte van de ontwikkelingen. Aan het einde van dit
traject, ongeveer eind 2017, start weer een periode van formele procedures waarin u uw reactie kunt geven op de plannen.
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