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Nieuwsbrief 8
Lian Wijntjes 17 september 2015

De achtste digitale nieuwsbrief over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat

Uitnodiging inloopbijeenkomst GOL
Wilt u meer weten over de varianten die zijn ingebracht via zienswijzen of schetssessies voor de gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat? U bent als geïnteresseerde,
van harte welkom op maandag 28 of woensdag 30 september op de inloopbijeenkomst GOL. We ontmoeten u graag tussen 18.00 en 21.00 uur, op het tijdstip dat het beste
bij u past. Om 18.30 uur en 19.30 uur geven we een centrale presentatie. Lees hier het hele artikel.

Reactienota gereed
Gedeputeerde Staten hebben op 15 september de reactienota van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) over de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)
vastgesteld. Daarin worden ongeveer 80 zienswijzen beantwoord. Conclusie: het college van Gedeputeerde Staten wil dat de samenwerkende partijen de ingediende
varianten goed bekijken. Lees hier het hele artikel.

Tweede bezoek aan gebied
Erik van Merrienboer (gedeputeerde provincie Noord-Brabant) heeft samen met Mart van der Poel (wethouder gemeente Heusden) een tweede bezoek gebracht aan het
gebied. Aan het begin van de zomer bezocht hij met enkele bewoners de Baardwijkse Overlaat, nu Nieuwkuijk en Vlijmen-Oost. Lees hier het hele artikel.

Bewonersvraag Nieuwkuijk
Tijdens de informatieavond die wij destijds in Nieuwkuijk hielden voor de GOL gaf een van de aanwezigen aan dat het bord naar de oprit ’s-Hertogenbosch vanaf de
rotonde in Nieuwkuijk te hoog en niet goed zichtbaar zou hangen. Hierdoor reden veel mensen de parallelweg op. Vraag: kan daar iets aan gedaan worden? 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. U kunt ook een vraag stellen op de website. Zie Contact.
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