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Nieuwsbrief 12
Lian Wijntjes 22 december 2015

De twaalfde digitale nieuwsbrief over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat.

Inloopbijeenkomst trechteringsproces

De afgelopen maanden zijn we druk bezig geweest met het trechteringsproces. Input hiervoor zijn de zienswijzen geweest, de schetssessies, individuele gesprekken en
variantenoverleggen. Nu we al deze input hebben bekeken is het tijd om u te laten zien wat we met deze opbrengst hebben gedaan en hoe we dit nu aan de stuurgroep
gaan aanbieden. Hiervoor organiseren we twee inloopbijeenkomsten. U bent van harte welkom om binnen te lopen om alles te bekijken. Lees hier het hele artikel.

 

De stappen in het trechteringsmodel

De afgelopen periode hebben we vaak gesproken over het trechteringsmodel. Een toelichting op de stappen die we hierbij doorlopen staat beschreven in dit document.

 

Variantenoverleg Nieuwkuijk

Ongeveer 50 uitgenodigde belanghebbenden zijn op 19 november 2015 om hun mening gevraagd over varianten die bij het projectteam op dit moment in beeld zijn voor
de aansluiting Nieuwkuijk. Deze varianten waren op 5 november al aan een grotere groep gepresenteerd. Het gaat om een variant met een kruispunt ten zuiden van de
snelweg, een variant met een turborotonde (de variant die in de Notitie Reikwijdte en Detailniveau is opgenomen) en een variant waarbij de op- en afrit aan de zuidzijde
naar het oosten verlegd wordt. Lees hier het hele artikel.

 

Uitspraak afrit 41 bij Elshout

Nadat het Ei van Drunen was opgeknapt en uitgebreid gingen de toe- en afritten bij aansluiting Drunen/Elshout, nummer 41, dicht. Begin december 2015 heeft de Raad van
State uitspraak gedaan over het afsluiten van deze aansluiting. Deze hoogste rechter concludeert dat de afsluiting van de toe- en afritten 41 bij Elshout is toegestaan. Lees
hier het hele artikel.

 

Vragen, suggesties of opmerkingen?

De provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeenten Heusden, ’s-Hertogenbosch, 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.

Wij wensen u prettige feestdagen!
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