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13-04-2017

Nieuwsbrief 26: Doelbereik GOL

Deze nieuwsbrief gaat in op het doelbereik van GOL naar aanleiding van het concept ontwerp Provinciaal
Inpassingsplan (PIP) en de Milieu Effect Rapportage (MER).

_________________________________________________________

Doelrealisatie
 

Begin april hebben Gedeputeerde Staten het concept ontwerp Provinciaal Inpassingsplan (PIP) vrijgegeven voor
het vooroverleg met medeoverheden. Dit concept ontwerp PIP bevat ook het hele Milieu Effect Rapport. Onderdeel
hiervan is het hoofdstuk doelrealisatie, waarin beschreven staat in welke mate de van tevoren vastgestelde doelen
van GOL worden behaald. Het doelbereik is opgedeeld in:

- Kwaliteit leefomgeving
 

- Bereikbaarheid en verkeersveiligheid
 

- Fietsverkeer
 

- Opheffen barrièrewerking van de A59
 

- Goede ruimtelijke kwaliteit.

GOL-Oost
 

Tijdens de variantenkeuze in december 2016 besloot de Stuurgroep bij GOL-Oost verder te gaan met de variant
verlegde toe- en afrit. Alle vooraf vastgestelde doelen van GOL worden bereikt met deze variant, uitgezonderd het
vergroten van de belevingswaarde. De tabel doelbereik uit het MER-rapport met toelichting is hier te vinden.

GOL-West
 

De Stuurgroep besloot tijdens de variantenkeuze in december 2016 voor GOL-West verder te gaan met het NRD-
alternatief. Alle vooraf vastgestelde doelen van GOL worden bereikt met het NRD-alternatief, afgezien van een
vergroting van de belevingswaarde. De tabel doelbereik uit het MER-rapport met toelichting is hier te vinden.

Voor een uitgebreidere toelichting op de doelrealisatie verwijzen we u graag naar het concept ontwerp PIP. 

Herinnering: inloopavond 18 april
 

We willen u graag herinneren aan de inloopavond van 18 april. Tijdens deze avond gaan we in op het concept
ontwerp PIP door middel van een presentatie, informatieborden en tekeningen. Daarnaast zijn er inhoudelijk
experts aanwezig om uw vragen te beantwoorden. U hoeft zich voor deze inloopavond niet aan te melden.

Programma:
 

18.00 - 21.00          Inloop
 

18.30 en 19.30       Presentatie concept ontwerp PIP

https://www.oostelijkelangstraat.nl/PageByID.aspx?sectionID=101744&contentPageID=749723
https://www.oostelijkelangstraat.nl/PageByID.aspx?sectionID=101744&contentPageID=749723
https://www.oostelijkelangstraat.nl/PageByID.aspx?sectionID=101744&contentPageID=744499
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Locatie:
 

Cultureel Centrum de Voorste Venne
 

Afrikalaan 100
 

5152 MD Drunen

Na 18 april zijn de presentatie en getoonde beelden op de website te vinden.

_________________________________________________________

Vragen of opmerkingen?
 

De provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeenten Heusden, ’s-Hertogenbosch, Waalwijk, waterschap
Aa en Maas en Rijkswaterstaat. De provincie heeft de regie over het project en de 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.

http://www.oostelijkelangstraat.nl/
http://www.oostelijkelangstraat.nl/

