November 2015
Dagelijks ervaart het
verkeer problemen met de
doorstroming op de N629
tussen Oosterhout en
Dongen. Ook de
leefbaarheid en veiligheid
op en rond de N629 en
Westerlaan vragen
aandacht. De provincie
Noord-Brabant en de
gemeenten Dongen en
Oosterhout pakken samen
de problemen in twee
gedeeltes aan om de
verkeersproblemen op te
lossen en de
verkeersveiligheid en
leefbaarheid te verbeteren.

Inleiding
De aanpak van de N629 valt uiteen in twee delen, zodat de eerste knelpunten
zo snel mogelijk aangepakt kunnen worden. Voor deze twee afzonderlijke
delen van het project moeten de provincie en gemeenten verschillende
procedures doorlopen. Het voorlopig ontwerp van de aansluiting op de A27
(deel 1) is nu klaar en maakt onderdeel uit van het ontwerpbestemmingsplan
wat in januari 2016 ter inzage gaat.

Deel 1: Aansluiting van N629 op A27
Stand van zaken
Voor het eerste deel, de aansluiting op de A27, wordt een
bestemmingsplanprocedure doorlopen, waarbij de gemeente Oosterhout
bevoegd is om deze procedure te organiseren. In juni hebben
belangstellenden tijdens informatiebijeenkomsten diverse zinvolle suggesties
en reacties gegeven op de allereerste tekeningen. Het allereerste ontwerp van
de aansluiting op de A27 is daarop aangepast en nu gereed (zie plaatje
hieronder. Kijk voor een groter plaatje op www.brabant.nl/N629).

Eén project, twee
delen
In deel 1 wordt de
aansluiting van de N629 op
de Rijksweg A27 verbeterd.
De aansluiting wordt
aangepast zodat er minder
file zal staan en er meer
verkeer afgewikkeld kan
worden. Tegelijkertijd doen
provincie en gemeenten
onderzoek naar het
functioneren van de rest
van de verbinding. Dit is
deel 2 van het project en
wordt de MER-studie N629Westerlaan genoemd.
Deze problematiek is
complexer dan die van de
aansluiting op de A27.

Voorlopig ontwerp aansluiting A27

Aanpassingen op allereerste ontwerp
In vergelijking tot het allereerste ontwerp zijn de volgende verbeteringen
doorgevoerd in het voorlopig ontwerp wat nu klaar is:
1. Het hele ontwerp is in oostelijke richting opgeschoven;
2. Het ontwerp van het kruispunt Ter Horst - N629 - Provincialeweg is
klaar: er is een tijdelijke situatie uitgewerkt met oog voor de definitieve
situatie na realisatie van het volledige plan voor de N629;
3. De fietsstructuur is verbeterd;
4. De locatie van de (tijdelijk) carpoolplaats is gewijzigd, deze is nu ten
noordoosten van de ovonde (ovale rotonde) gesitueerd.
Bestemmingsplanprocedure aansluiting A27
De rode pijl in onderstaand schema geeft aan in welke fase de
bestemmingsplanprocedure van de aansluiting A27 zich nu bevindt. In
december wordt het ontwerpbestemmingsplan met het voorlopig ontwerp door
het college van B&W van Oosterhout vastgesteld waarna het begin 2016 voor
zes weken ter inzage komt te liggen.

Planning deel 1 (onder voorbehoud)
Datum

Activiteit

December 2015

College B&W geeft ontwerp
bestemmingsplan vrij voor de
inspraak
Ontwerpbestemmingsplan
gedurende zes weken ter inzage

Januari 2016
Februari / Maart 2016

Gemeente Oosterhout verwerkt de
reacties in een bestemmingsplan

April 2016

Gemeenteraad van Oosterhout wordt
gevraagd het bestemmingsplan vast
te stellen. Daarna eventuele
beroepsprocedure door
belanghebbenden

Begin 2017

Start verbouwing van de aansluiting
op de A27 om deze robuust te
maken tot tenminste 2030

Deel 2: N629 tot aan Westerlaan
Er wordt momenteel de laatste hand gelegd aan het MER-rapport voor deel 2.
Dit rapport, samen met informatie over kosten van de alternatieven, de kansen
voor het hele gebied en het draagvlak, vormen de basis voor een keuze van
één van de vijf alternatieven die nog in onderzoek zijn. We staan dus op de
drempel van een keuze van een voorkeursalternatief, die de gemeenten
Dongen en Oosterhout en de provincie samen zorgvuldig gaan maken. Zodra
wij hierover nieuws hebben, brengen wij een nieuwe nieuwsbrief uit.

Meer informatie
Via de website www.brabant.nl/N629 kunt u op de hoogte blijven van de
laatste stand van zaken. Als er nieuwe informatie is, wordt deze op
bovenstaande website geplaatst. Hier kunt u zich ook aan- en afmelden voor
de nieuwsbrief.
Algemene vragen over het project maar ook detailvragen over de aansluiting
van de provinciale N629 op de A27 kunt u stellen aan de heer Jeroen van
Bremen. Hij is omgevingsmanager van dit project. Hij is ter bereiken op
telefoonnummer 06-22745193 of per email op jvbremen@brabant.nl

