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19-07-2017

Nieuwsbrief 27: Recente ontwikkelingen

In deze 27ste nieuwsbrief vindt u informatie over de recente ontwikkelingen rond het project
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat.

Maatwerkgesprekken geluid
 

Afgelopen juni en begin juli vonden met direct betrokkenen maatwerkgesprekken over de resultaten van de
geluidsonderzoeken plaats. Deze gesprekken gingen over de veranderende geluidsbelasting als gevolg van de
plannen van de GOL. De presentaties, tekeningen en overige getoonde beelden van deze gesprekken zijn hier te
zien.

 

Tijdens de gesprekken zijn vragen gesteld over planschade en nadeelcompensatie. Hier vindt u uitleg over de
invulling van planschade en nadeelcompensatie en het proces dat hierbij aan de orde is. In de eerder
verschenen nieuwsbrief over geluid vindt u meer informatie over het proces rond de onderzoeken naar geluid. In
de akoestische onderzoeken wordt dieper ingegaan op de resultaten van de onderzoeken naar geluid.

 
_________________________________________________________

Lijst bewonersideeën geactualiseerd
 

Tijdens de inloopavond van 18 april zijn lijsten met bewonersideeën getoond inclusief een toelichting wat er met
deze ideeën gedaan is. Deze lijst staat ook op de website. De ideeën waren opgedeeld in verschillende categorieën:

 

A: het idee wordt in GOL gerealiseerd
 

B: nog nader te bepalen
 

C: idee wordt niet opgenomen in GOL
 

D: ter overweging aan de gemeente
 

E: niet meer van toepassing na keuze voorkeursalternatief
 

Over een aantal ideeën in categorie B is nu een beslissing genomen, omdat er meer informatie over de
snelfietsroute bekend is. De nieuwe lijst is hier te vinden. 

 
_________________________________________________________

Vooroverleg medeoverheden
 

Begin april verscheen het concept ontwerp PIP voor het vooroverleg met medeoverheden. Zij hebben inmiddels
allemaal gereageerd op het concept ontwerp. Alle betrokkenen ondersteunen de keuzes en uitwerking. Op een
aantal punten zijn wel suggesties gedaan ter verbetering. De reacties worden verwerkt in het ontwerp PIP dat dit
najaar beschikbaar komt.
_________________________________________________________
 
Snelfietsroute

 
Op 9 december 2016 is door de Stuurgroep het besluit genomen om een snelfietsroute te realiseren tussen Waalwijk
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en ‘s-Hertogenbosch. Op deze snelfietsroute bevindt zich ook een fietsbrug in de Baardwijkse Overlaat. Op het
eerste ontwerp voor deze brug kwamen veel reacties. Daarom is besloten met alle betrokkenen op het gebied van
onder andere fietsen, natuur, erfgoed en cultuurhistorie verder in gesprek te gaan over de exacte invulling hiervan.
Deze gesprekken worden na de vakantie vervolgd.
_________________________________________________________
 
Themabijeenkomst PS

 
Op 30 juni hebben Provinciale Staten een themabijeenkomst aan GOL gewijd. De bijbehorende documenten en het
geluidsverslag vindt u via deze link.

 
_________________________________________________________

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.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/vergaderingen-ps/ps/20170630.aspx?agendapunt=2.1
mailto:info@oostelijkelangstraat.nl
http://oostelijkelangstraat.nl/

