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Nieuwsbrief 2 GOL
Dedy Hoevenaars 16 februari 2015
De tweede digitale nieuwsbrief over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

Nieuwsbrief 2, 16 februari 2015
Beste lezer,
Op 23 en 25 februari a.s. organiseren we twee informatieavonden over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat. Eén over aansluiting 43 (Nieuwkuijk) en één
over aansluiting 45 (’sHertogenboschWest). Geïnteresseerden zijn welkom om zich door ons te laten informeren.
Tijdens deze avonden kan u eerst tijdens een informatiemarkt persoonlijk vragen te stellen. Vervolgens geeft de provincie NoordBrabant een korte plenaire toelichting. Na
afloop van de presentatie krijgt u weer de mogelijkheid om tijdens de informatiemarkt aan de specialisten uw specifieke vragen te stellen. U kunt dus ook alleen tijdens de
informatiemarkt voor of na de plenaire presentatie binnenlopen om uw vragen te stellen.

Informatieavond 23 februari aansluiting 43 (Nieuwkuijk)
Na de informatieavond eind oktober hebben we verder onderzocht of er een betere oplossing is voor aansluiting 43 (Nieuwkuijk) op de A59.
Intussen heeft de stuurgroep een voorkeursvariant gekozen voor de aansluiting. Hoe dit er uitziet leggen wij u graag uit tijdens een
informatiebijeenkomst. Het gaat hierbij alleen om de nieuwe aansluiting en niet om de ligging van de parallelweg. De ligging van de parallelweg
wordt de komende maanden verder uitgewerkt. Tijdens de informatieavond kunt u ook zien hoe de vervolgplanning er uitziet met de officiële
procedures die in maart starten.

Waar en wanneer?
Datum: maandag 23 februari 2015
Inloop vanaf 19.00 uur
Locatie: Den Bork, Nieuwkuijksestraat 139

Programma
19.00 uur

Informatiemarkt

19.30 uur
19.35 uur

inleiding door dagvoorzitter
presentatie Ivette van der Linden (projectleider GOL)

20.00 uur
21.00 uur

vervolg informatiemarkt
einde

Informatieavond 25 februari aansluiting 45 (’sHertogenboschWest)
Naar aanleiding van een motie van de gemeente ’sHertogenbosch over aansluiting 45 (’sHertogenboschWest), hebben wij de eerder
gekozen oplossing nogmaals onderzocht. Uiteindelijk heeft de stuurgroep een nieuwe variant voor aansluiting 45 (’sHertogenboschWest) op
de A59 gekozen. Ook in deze variant wordt de aansluiting 44 (VlijmenCentrum) afgesloten.
Hoe de nieuwe variant er uit komt te zien vertellen wij graag tijdens een informatiebijeenkomst. Tijdens de informatieavond kunt u ook zien hoe
de vervolgplanning er uitziet en de officiële procedures die in maart starten.

Waar en wanneer?
Datum: woensdag 25 februari 2015
Inloop vanaf 19.00 uur
Locatie: Sociaal Cultureel Centrum De Helftheuvel, Helftheuvelpassage 115, ’sHertogenbosch
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Programma
19.00 uur

informatiemarkt

19.30 uur
19.35 uur

inleiding door dagvoorzitter
presentatie Ivette van der Linden (projectleider GOL)

20.00 uur
21.00 uur

vervolg informatiemarkt
einde

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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