N629 Oosterhout - Dongen
Nieuwsbrief februari 2019

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 NoordBrabant en de gemeenten Dongen
en Oosterhout werken samen aan de
oplossing van deze problemen.
Dat gebeurt in twee fasen: Als eerste
wordt het stuk van de provinciale
weg N629 tussen Oosterhout en
Oosteind en de aansluitingen op de
A27 bij Oosterhout aangepakt om
de doorstroming te verbeteren. Het
bestemmingsplan hiervoor werd in 2016
al vastgesteld. De uitvoering van het
tweede deel, tot aan de Westerlaan,
volgt zodra de behandeling van het
Provinciaal Inpassingsplan bij de Raad
van State is afgerond.
Deze nieuwsbrief informeert periodiek
over de voortgang van zowel fase 1 als
fase 2.

Start voorbereidingswerkzaamheden
Op 9 januari 2019 hebben provincie Noord-Brabant en Heijmans het contract
getekend voor het aanpakken van het deel van de N629 tussen Oosterhout en
Oosteind en de aansluitingen op de A27 bij Oosterhout.
De aannemer Heijmans gaat het referentie-ontwerp van de provincie nu verder in detail
uitwerken. Hij heeft ongeveer een half jaar nodig voor de voorbereiding van de uitvoering.
Daarna kan de schop de grond in. De provincie en de aannemer zullen na de meivakantie
(dus ruim voor de start van de werkzaamheden) een informatieavond organiseren waarin zij u
uitgebreid informeren over wat er wanneer gaat gebeuren en wat de werkzaamheden voor u
betekenen, bijvoorbeeld door omleidingen die ingezet worden.

Voorbereidende werkzaamheden fase 1
Vanaf deze week (week van 4 februari) zult u buiten wellicht al activiteiten zien of hebben
gezien. Of anders de piketten, gekleurde houten paaltjes, die al buiten staan! De aannemer
gaat namelijk beginnen met het uitvoeren van onderzoeken naar onder andere de
grondkwaliteit, bodemgesteldheid en archeologie. Deze gegevens heeft de aannemer nodig
om zijn ontwerp verder uit te kunnen werken, af te stemmen met de betrokken stakeholders en
de benodigde vergunningen aan te vragen. De onderzoekswerkzaamheden veroorzaken niet of
nauwelijks overlast voor de omgeving en het verkeer.
Naast het verzamelen van gegevens wordt ook gestart met de sloop van een leegstaande
woning aan Ter Horst 24 en het rooien van bomen die verwijderd moeten worden voor de
sloop van de woning en de aanleg van de weg. De woning aan Ter Horst 22 zal ingericht
worden als tijdelijk projectkantoor voor de aannemer en provincie. De aannemer zal alle bomen
compenseren, die gekapt moeten worden voor de realisatie van de eerste fase van het project
N629.
Om de bomen op de carpoolplaats te kunnen rooien kan 1 á 2 dagen niet geparkeerd worden
op de carpoolplaats. Verkeer zal daar tijdig op geattendeerd worden via een informatiebord bij
de carpoolplaats. Daarnaast zijn actuele werkzaamheden te vinden via brabant.nl/N629. Na
het kappen van de bomen is de carpoolplaats weer beschikbaar.

Ontwerp
U kunt het referentieontwerp van de N629 (zowel fase 1 als 2) nu al bekijken op een digitale
kaart. Let op, het gaat om een referentieontwerp dat de aannemer momenteel nog nader
uitwerkt en op details kan aanpassen. Zodra dat ontwerp gereed is zal de kaart worden
geactualiseerd. Dat zal tegen de zomer 2019 zijn.

Planning fase 1
De aannemer gaat voortvarend aan de slag, met als doel dat
verkeer medio zomer 2020 al gebruik kan maken van de nieuwe,
verbrede N629 tussen Oosterhout en het kruispunt Provincialeweg/
Ter Horst. Onderstaand schema geeft de planning op hoofdlijnen
aan. In de eerder genoemde informatiebijeenkomst zullen we u
meer in detail kunnen informeren over de planning. Die bijeenkomst
vindt plaats zodra Heijmans het ontwerp en de aanpak van de
werkzaamheden verder heeft uitgewerkt en u dus ook echt iets kan
laten zien en vertellen.

Wanneer
Februari – juni 2019
Mei/juni 2019
Juli/augustus 2019

September 2019 zomer 2020
Medio zomer 2020
Najaar 2020 tot uiterlijk
juni 2021

Wat
Uitwerken ontwerp en doen van
onderzoeken
Informatiebijeenkomst
Schop in de grond
- Verleggen kabels en leidingen
- Eerste werkzaamheden aan de weg
Bouw van de weg
(oa verbreding viaduct en N629)
Weg open voor verkeer
Afrondende werkzaamheden

Informatie
Wanneer u op dit moment al vragen heeft aan de aannemer met betrekking tot de realisatie van fase 1 van de N629 of de onderzoeken
die worden gedaan, dan kunt u contact opnemen met Mirelle van der Beek – van Kol. Zij zal namens Heijmans als omgevingsmanager de
uitvoering van het project begeleiden. U kunt contact met haar opnemen via email mbeek@heijmans.nl of via telefoonnummer 06 52 54 17 95.

Fase 2

Dromenlab levert veel ideeën op voor gebied tussen Dongen-Oosterhout
In het weekend van 26 en 27 januari bezochten zo’n 150 bewoners, grondeigenaren, verenigingen en ondernemers het
Dromenlab in de Groenstraat. Samen kwamen zij met tal van ideeën om het landelijk gebied tussen Dongen en Oosterhout
nog mooier, leefbaarder en veiliger te maken. Het gaat om het gebied rond de Duiventoren tot de Laagstraat in Dongen en
de Westerlaan tot aan de A27 in Oosterhout.
Er werden bijna 70 dromen ingediend, die uiteenlopen van een
speelbos tot meer waterpartijen en wandelroutes. In de schuur
aan de Groenstraat kon iedereen ook op een kaart aangeven
welke delen van het gebied zij als positief of negatief ervaren en
waar zij (nieuwe) kansen zien. Dat leverde een bonte verzameling
aan blauwe, rode en groene stippen op. In totaal zijn er 79
waarderingskaarten ingevuld.

Van droom naar werkelijkheid
De opbrengst van het Dromenlab wordt uitgewerkt in een
Dromenboek. De deelnemers ontvangen dan een algemene
terugkoppeling over de ingebrachte ideeën en het verdere proces.
Vervolgens wordt er gewerkt aan een gebiedsanalyse en een
gebiedsvisie. Daarna wordt met de indieners van de dromen
bekeken en getest of en hoe de dromen vertaald kunnen worden
naar plannen.

Samenwerking
Onder de noemer “kwaliteitsverbetering van het landschap” is een
impuls voor dit gebied opgenomen in het Provinciaal Inpassingsplan
(PIP) voor de provinciale weg N629 tussen Dongen en Oosterhout.
De gemeenten Dongen en Oosterhout en de provincie NoordBrabant werken gezamenlijk aan deze impuls. Voor de uitvoering van
nieuwe initiatieven en plannen is voor het hele gebied € 900.000
beschikbaar. Dongen, Oosterhout en de Provincie leggen ieder
€ 300.000 in.

Een berichtje dat niet over de N629 gaat, maar wellicht wel
interessant is voor u:

Hoe ziet de ideale toekomst van mobiliteit eruit?
Stappen we over tien jaar allemaal in een zelf rijdende bus of auto? Worden onze pakketten
met een drone bezorgd? Mobiliteit verandert in hoog tempo. Hoe ziet de ideale toekomst
van mobiliteit er voor u uit? Diverse partijen (bedrijfsleven, overheden, kennisinstellingen)
verenigd in ‘SmartwayZ.NL’ denken na over hoe we de bereikbaarheid en economie van
Zuid-Nederland kunnen verbeteren. U kunt daaraan meedenken.
Lijkt u dat wat, kijk dan hier voor meer informatie.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een
uitgave van de provincie
Noord‑Brabant.
Indien u zich wilt aan- en of
afmelden? Klik dan op deze
link.
Provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Tel: (073) 681 28 12
Heeft u nog vragen
over de plannen voor
de N629? Dan kunt u altijd
contact opnemen met de
omgevingsmanagers van
de provincie -Brabant voor
de N629 via n629@brabant.nl
Deelproject 1
Marijn Alders
06 - 556 865 40
Deelproject 2
Jeroen van Bremen
06 ‑ 277 451 93
Redactie

Provincie Noord-Brabant
Opmaak

Studio Van Elten

