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Nieuwsbrief 1 GOL
Lian Wijntjes 15 januari 2015
De eerste digitale nieuwsbrief over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

Nieuwsbrief 1, 12 januari 2015
Beste lezer,
Afgelopen jaar is de totale regie van de gebiedsontwikkeling Oostelijk Langstraat (GOL) bij de provincie NoordBrabant komen te liggen. Omdat er in 2015 veel staat te
gebeuren, willen wij u informeren over de laatste stand van zaken. Voor u ziet u de eerste uitgave van de digitale nieuwsbrief GOL. De afgelopen periode is er vanuit
verschillende hoeken gecommuniceerd over de deelprojecten. Daarom zal niet alle informatie voor iedereen nieuw zijn. Toch hebben we er voor gekozen om iedereen in
een keer te informeren. Mensen die eerder ook hun postadres hebben doorgegeven, ontvangen de informatie via de mail en via de post.

Wat is de gebiedsontwikkeling Oostelijke Langestraat?
De provincie NoordBrabant werkt aan plannen voor het verbeteren van het gebied rond de Oostelijke Langstraat. Door de aanleg van parallelwegen en aanpassing van
een aantal op en afritten willen wij het doorgaand verkeer uit een aantal woon en winkelgebieden halen en de doorstroming van het verkeer van en naar de A59
verbeteren. Door de aanleg van fiets en wandelpaden en ecologische zones, zal de kwaliteit van het gebied
toenemen. Tot slot zullen, door maatregelen binnen de gebiedsontwikkeling, de bewoners beter beschermd worden
tegen extreem hoog water. U krijgt de komende jaren in uw directe woonomgeving met deze plannen te maken.

Licht op groen
Enkele plannen uit de GOL hebben direct te maken met de A59. Op verzoek van het Ministerie van Infrastructuur en
Milieu hebben we daarom een Nut en noodzaakstudie uitgevoerd. Deze is nodig om de A59 te mogen aanpassen.
De hoofdconclusie van deze studie is dat door de geplande aanpassingen de verkeersveiligheid aanzienlijk wordt
vergroot. Dit komt onder andere doordat gevaarlijke op en afritten verdwijnen. De nut en noodzaakstudie is
onlangs door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu goedgekeurd. We kunnen nu dus met onze plannen verder.

Stand van zaken
In 2014 zijn er binnen dit project verschillende besluiten genomen.

Noordelijke Randweg Waalwijk (motie Waalwijk)
De gemeenteraad van Waalwijk heeft eerder het college van burgemeester en wethouders verzocht de Noordelijke Randweg Waalwijk in één keer aan te leggen in plaats
van in twee fasen. Hierdoor bespaart de GOL een tijdelijke omlegging via de Weteringweg en wordt het centrum van Waalwijk beter bereikbaar. De Stuurgroep GOL heeft
ingestemd met dit voorstel.

Doortrekken Spoorlaan DrunenWest
Naar aanleiding van de publieksdag GOL in augustus 2013, werd een informatieavond georganiseerd voor de bewoners in DrunenWest. Vervolgens zijn er schetssessies
geweest over het doortrekken van de Spoorlaan. In de Stuurgroep GOL is de voorkeursvariant die door de bewoners is ingebracht (de ‘noordelijke variant’) overgenomen.

Westelijke Randweg Drunen
Het afgelopen jaar spraken wij met omwonenden over de mogelijkheden waar de Westelijke Randweg Drunen eventueel zou kunnen komen te liggen. Daarbij zijn alle
belangen afgewogen en berekeningen uitgevoerd met het nieuwe verkeersmodel. Uiteindelijk besloot de stuurgroep de plannen voor de ligging van de Westelijke
Randweg niet te wijzigen. De randweg komt aan de oostzijde van de Baardwijkse Overlaat. In januari 2015 organiseren wij een inloopbijeenkomst voor de omwonenden
die bij de gesprekken aanwezig waren. Zij kunnen dan een toelichting krijgen op de keuze die is gemaakt.

Eén Milieueffectrapport voor het hele gebied
Omdat er een verkeerskundige relatie bestaat tussen de plandelen van het GOL, te weten: Baardwijkse Overlaat, Ei van Drunen, Nieuwkuijk en VlijmenOost, is het nodig
om één MER (milieueffectrapport) voor de gehele GOL op te stellen. Dit betekent dat de milieueffectrapportage (m.e.r.)procedure die gestart is voor VlijmenOost wordt
omgezet in een GOLbrede m.e.r.procedure.
We staan nu bijna op het punt om te starten met de officiële procedures.

Procedures
Vanwege het gemeentegrensoverstijgende karakter van de plannen wordt er voor het project een Provinciaal Inpassingsplan (PIP, dit is een bestemmingsplan maar dan
opgesteld door de provincie) opgesteld. Er worden twee deelplannen gemaakt; één voor het gebied tussen Nieuwkuijk en ’sHertogenbosch (PIP GOLOost) en één voor
het gebied tussen Waalwijk en Nieuwkuijk (de PIP GOLWest). Wat dit betekent en wat we precies gaan doen, lichten wij toe tijdens diverse informatiebijeenkomsten. Om de
milieueffecten in beeld te brengen wordt er ook een Milieueffectrapport opgesteld (MER). In dit traject staan wij nu aan de vooravond van de NRD (Een NRD geeft aan wat
er in het Milieu Effect Rapport aan maatregelen gaat gebeuren en hoe het onderzocht wordt. Kort gezegd een Plan vaan Aanpak voor het opstellen van het MER), oftewel

http://www.oostelijkelangstraat.nl/Nieuws/Nieuwsbrieven+verzonden/323169.aspx?t=Nieuwsbrief+1+GOL

1/2

3072015

Nieuwsbrief 1 GOL  Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
de Notitie Reikwijdte en Detailniveau, onderdeel van de MER.

Planning
Zoals het er nu uitziet zal in hoofdlijnen de planning van de procedures en diverse informatiebijeenkomsten als volgt
verlopen:
Januari/februari 2015: Diverse informatiebijeenkomsten om u te informeren over de laatste ideeën die we hebben
voor de diverse deelgebieden.
Maart 2015: Notitie Reikwijdte en Detailniveau gaat ter inzage. Tijdens een informatieavond vertellen wij wat we
precies gaan onderzoeken. Gedurende 6 weken kan hier een inspraakreactie op gegeven worden.
In 2015 volgt nog een aantal informatiebijeenkomsten. Eerst een bijeenkomst waarin wij de conceptontwerpen
toelichten. Enkele maanden later volgt een bijeenkomst over de voorlopige resultaten van de onderzoeken.
Najaar 2015: OntwerpPIP GOLOost en OntwerpPIP GOLWest ter visie (informatieavonden en 6 weken inspraaktermijn).
Wij verwachten dat we u in het eerste kwartaal van 2015 kunnen uitnodigen voor informatiebijeenkomsten over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Dit gebeurt in ieder
geval via een digitale nieuwsbrief, de website www.oostelijkelangstraat.nl, uw gemeentepagina en advertenties in de lokale en regionale media.
Zoals u zult begrijpen verloopt een project zoals GOL vol dynamiek. Daardoor kan het zijn dat de planning anders verloopt dan hierboven staat aangegeven. Hierover zullen
wij u, als dit gebeurt, via onze website en de digitale nieuwsbrief informeren.

Informatiebijeenkomsten
Deze week starten wij ook met de organisatie van enkele informatiebijeenkomsten. Zodra de data en locaties definitef bekend zijn wordt dit gemeld op onze website.
Wij zien u graag tijdens een van de informatiebijeenkomsten in 2015.

Vragen, suggesties of opmerkingen?
De provincie NoordBrabant werkt samen met de gemeenten Heusden, ’sHertogenbosch, Waalwijk en het waterschap Aa en Maas. De provincie coördineert alle projecten
en werkzaamheden en is het aanspreekpunt voor iedereen met vragen. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties, dan kunt u een mail sturen naar
info@oostelijkelangstraat.nl. U kunt ook een vraag stellen op de website. Zie Contact >
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