
Nieuwsbrief 20: Agenda informatiemomenten 
01-11-2016 
De 20ste nieuwsbrief waarin u een overzicht vindt van de komende informatiemomenten 
over de voortgang van de onderzoeken in het kader van de milieu effect rapportage 
 
- Inloopavond tussenresultaten Milieu Effect Rapportage: maandag 7 november 
- Reizend informatiepunt: donderdag 24 november en donderdag 1 december  
- Bijeenkomsten met afzonderlijke Staten en Raden: donderdag 17 november en vrijdag 18 
november 
______________________________________________________________________ 
 
Inloopavond: maandag 7 november 
Wij vinden het belangrijk dat betrokkenen het proces goed kunnen volgen en presenteren 
daarom op 7 november de tussenresultaten van de milieu effect rapportage (onderzoeken, 
achtergrondrapporten). De hoofdlijnen hiervan worden op informatieborden weergegeven en 
er zijn inhoudelijk experts aanwezig om uw vragen te beantwoorden. Daarnaast lichten we het 
proces van GOL in 2016 en verder toe, zodat u weet hoe de verdere uitwerking van deze 
resultaten verloopt en welke momenten belangrijk zijn in de verdere besluitvorming. Over 
beide onderwerpen kunt u een presentatie bijwonen. 
 
Programma 
18:00 – 21:00 uur    Vrije inloop 
18:30 en 19.30 uur  Presentatie  tussenresultaten milieu effect rapportage 
19:00 en 20.00 uur  Presentatie proces GOL 2016 en verder 
 
Locatie 
Voorste Venne 
Afrikalaan 100 
Drunen 
 
U hoeft zich voor deze inloopavond niet van tevoren aan te melden. Heeft u suggesties of 
vragen met betrekking tot de inloopavond? Dan kunt u een mail sturen naar 
info@oostelijkelangstraat.nl. 
________________________________________________________________________ 
 

mailto:info@oostelijkelangstraat.nl


Reizend informatiepunt: donderdag 24 november en donderdag 1 december  
Op de inloopavond van maandag 7 november is veel informatie beschikbaar. Meteen daarna 
plaatsen we de beschikbare informatie ook op www.oostelijkelangstraat.nl. Wij begrijpen dat 
het tijd kost om deze informatie te bekijken en bieden daarom de mogelijkheid om 
rechtstreeks uw aanvullende vragen te stellen bij één van de informatiepunten: 
Waalwijk 
Locatie: Gemeentehuis, centrale hal 
Datum: donderdag 24 november 
Tijd: 17.30u – 19.30u 
 
Heusden 
Locatie: Gemeentehuis, het Oude Maasje 
Datum: donderdag 1 december 
Tijd: 17.30u – 19.30u 
 
Alle informatiemomenten zijn voor iedereen toegankelijk. Er zal bijvoorbeeld geen 
bijeenkomst in ’s-Hertogenbosch gehouden worden, maar inwoners van ’s-Hertogenbosch 
zijn van harte welkom in Waalwijk of Heusden.  
________________________________________________________________________ 
 
Bespreking in Staten en Raden: donderdag 17 en vrijdag 18 november 
De resultaten van de onderzoeken worden ook aangeboden aan de gemeenteraden van 
Heusden, Waalwijk en Provinciale Staten. Ook het Algemeen Bestuur van het waterschap 
wordt hierover geïnformeerd. Voordat de stuurgroep in december een keuze maakt over de 
voorkeursalternatieven voor Drunen-west en Nieuwkuijk wil zij graag nog van gedachten 
wisselen over de beschikbare informatie. 
 
- Raadsbijeenkomst: donderdag 17 november in Heusden en Waalwijk 
- Themavergadering Provinciale Staten: vrijdag 18 november 
- Vergadering Algemeen Bestuur Waterschap: vrijdag 18 november 
_________________________________________________________________________ 
 
Vragen of opmerkingen? 
De provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeenten Heusden, ’s-Hertogenbosch, 
Waalwijk, het waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat. De provincie coördineert alle 



projecten en werkzaamheden en is het aanspreekpunt voor iedereen met vragen. Heeft u 
vragen of opmerkingen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@oostelijkelangstraat.nl. U 
kunt ook een vraag stellen op de website. 
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